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4. Ministerstvo vnútra /1938–1945/   /MV/  

 

Vznik a organizácia  

 

Na základe autonómneho zákona č. 229 Sb.z. a n. z 22. novembra  1938 vytvorili sa  na Slovensku 
koncom roku 1938 slovenské centrálne orgány. Prvý stručný rozvrh vecnej právomoci a agendy MV 
podáva obežník Ministerstva vnútra Slovenskej krajiny už 18. októbra 1938. Funkciou prednostu 
úradu bol poverený viceprezident Krajinského úradu. Podľa rozvrhu práce agenda Ministerstva 
vnútra bola rozvrhnutá do 6. odborov. V úradnej praxi sa v r. 1938 realizoval predovšetkým odbor I. – 

prezidiálny, ktorý prevzal do svojej kompetencie hlavne agendu prezidiálneho oddelenia Krajinského 

úradu. Boli to záležitosti krajinského snemu, národného zhromaždenia, záležitosti štátnych 
zamestnancov, ďalej organizácia služby Ministerstva vnútra, záležitosti štátnej bezpečnosti 
/žandárstvo, polícia/, dozor nad výkonom zákona na obranu štátu, branná výchova a pod. 
Ministerstvo vnútra sústredilo od 11. decembra 1938 do svojej kompetencie pôsobnosť Ministerstva 
verejného zdravotníctva a telesnej výchovy a Ministerstva sociálnej starostlivosti, ktorá sa spravidla 

stáva agendou samostatného ministerstva /vládneho nariadeniač. 269 Sb.z. a n. zo 4. XI.1938/. Preto 
aj organizačná štruktúra úradu v r. 1939 nesie stopy tejto zmeny. Obežník Ministerstva vnútra z l. 
januára 1939 /č. 263 prez./ prináša aj ustanovenia o osobnej kompetencii úradníctva. Schvaľovanie 
bežných administratívnych záležitostí prislúchalo prednostovi oddelenia. Zástupca ministra 
schvaľoval vybavené bežné legislatívne záležitosti a veľmi významné opatrenia, často z prípadu na 
prípad. Minister osobne potvrdzoval vykonanie politicky veľmi významných záležitostí, dôležité 
personálne opatrenia, schvaľoval dôležitejšie pripomienky k osnovám zákonov a nariadení a všetky 
definitívne návrhy ministerstva na vydanie vládnych nariadení a zákonov. Začiatkom roku 1939 v 
odbore II. sa z príkazu predsedu vlády a ministra vnútra zaisťoval výkon legislatívnych záležitostí i za 
Predsedníctvo slovenskej vlády. Pripomienky a návrhy odboru II. sa považovali aj za stanovisko 
Predsedníctva slovenskej vlády v prípade, že ich osobne schválil predseda vlády. Zriadením 
ministerstiev slovenského štátu po 14.III. 1939 ukončil odbor túto funkciu.   
Záležitosti pričlenených ministerstiev sa sta li náplňou odborov V., VI. /sociálny/ a  odborov VII a VII b 
/zdravotný/. Kompetencia ostatných odborov sa proti roku 1938 zásadne nezmenila.   

K väčšej stabilizácii agendy jednotlivých odborov Ministerstva vnútra prichádza  rokom 1940. Novým 

rozvrhom práce platným od 2. XII. 1939 sa spresnila a kompetenčne vyhranila náplň jednotlivých 
odborov a ich oddelení. Pretože podstatnú časť zachovaného archívneho materiálu fondu tvorí 

obdobie rokov 1940–1941, ktorý vzhľadom na svoj charakter nečlenenej série /chronologicko–
numerické radenie/ bolo potrebné novo usporiadať podľa organizačnej štruktúry úradu, uvedieme 
podrobný rozvrh práce na rok 1940. Činnosť úradu bola nasledovná:   

 

I. odbor – prezidiálny  

 
Oddelenie I a /osobné/: osobné záležitosti zamestnancov rezortujúcich do Ministerstva  vnútra, 
systemizácia služobných miest, revízna služba, vy znamenania, pochvaly a čestné uznania.   
 

Oddelenie I b /organizačné a rozpočtové/: organizácia služby Ministerstva vnútra a  podriadených 
úradov /župné, okresné úrady a notariáty/, likvidácia Krajinského úradu, záležitosti rozpočtové a 
hospodárenie s úvermi, štátne subvencie, príspevky, do dávky, umiestnenie ministerstva a 
podriadených úradov, záležitosti reprezentačné, správa archívu a knižnice.   



 

 

Oddelenie I c /legislatívne a právne/: všetky legislatívne záležitosti, právne a  medzinárodné zmluvy, 
redakcia a administrácia úradných novín.   

 

K prezídiu boli pričlenené:   
 

a/ Ústredňa štátnej bezpečnosti: záležitosti štátnej bezpečnosti, zákon na ochranu štátu, 
záležitosti policajno–administratívne, záležitosti štátnej polície a žandárstva po organizačnej 
stránke,   

 

b/ podnik "Štátne kúpele", ktorého ústredné riaditeľstvo bolo organizované na základe   

vládneho nariadeniač. 206 Sb.z. a n. z 25. IX. 1924 a obstarávalo pri Ministerstve vnútra vedenie 
celého podniku,   

 

c/ správa "Visutej lanovky na Lomnický štít", organizovaná a spravovaná neskôr v   
zmysle ustanovení vládneho nariadeniazo dňa 14. II. 1941 č. 28 Sl.z. za účasti tzv. správneho zboru.   

 

II. odbor – policajno–správny.   

 

Oddelenie II a : záležitosti ústavno–administratívneho /štátna hranica, verejné  symboly, hymna a 
pod./, záležitosti administratívnej a požiarnej polície, kinematografické záležitosti CPO, kúpeľný a 
turistický ruch, záležitosti premávkové.   
 

Oddelenie II b: záležitosti štátneho občianstva a domovského práva, sčítanie ľudu,  matrika, 
národnostný kataster.   

 

Oddelenie II c : vojenské záležitosti politicko–administratívne, branný zákon a branné  predpisy, 

ubytovanie vojská, vyvlastňovanie nemovitostí pre vojenské účely – náhrada vojnových škôd, 
vyživovacie príspevky, mobilizačná agenda, súpis a odhad majetku podľa rozhraničovacích zmlúv, 
priestupková agenda.   

 

Oddelenie II d: súkromné poisťovne, účastinárske a iné spoločnosti, peňažníctvo,  vymenovanie a 
odvolávanie vládnych komisárov v rámci dozornej kompetencie Mv, poradný zbor pre záležitosti 
súkromného poisťovníctva, rôzne právnické osoby svojpomocného alebo zárobkového charakteru, 

autorizácia poistných technikov, stavebné záležitosti, všeobecné vyvlastňovanie a pod.   
 

III. odbor – samosprávny:   

 

Oddelenie III a : župné hospodárstvo, organizácia župnej samosprávy, hospodárenie  so 
samosprávnym fondom, likvidácia krajinskej samosprávy.   

 

Oddelenie III b : všetky obecné záležitosti /obecná samospráva/.   
 

Oddelenie III c : záležitosti súvisiace so stavovským zriadením, spolkové záležitosti,  organizácia 
Hlinkovej mládeže, Hlinkovej Gargy, FreiwilligeSchutzstaffel a Deutsche  



 

Jugend, záležitosti politických strán, volebné záležitosti a záležitosti Slovenského snemu.   
 

IV. odbor – sociálny:   

 

Oddelenie IV a: sociálna politika, inštitúcie práce, sprostredkovanie práce, pracovná  doba, stavovské 
organizácie, pracovná ochrana robotníctva, hromadné zmluvy, spory pracovného práva, závodné 

výbory, nezamestnanosť, ochrana domáceho trhu práce, vysťahovalectvo, repatriácia, záležitosti 
utečencov.   
Oddelenie IV b: súčinnosť s inými rezortmi vo veciach colných, obchodne– politických, zásobovanie 

obyvateľstva, cenovej politiky a hospodárenia s potravinami, ochrana spotrebiteľa v oblasti rastlinnej 
a živočíšnej výroby, štatistika spotreby, družstevníctva, hospodárska kontrola.   
Oddelenie IV c: všeobecná prospešnosť stavebných združení a ich revízia, daňové  úľavy na stavebné 
práce, vykonávanie zákonov o stavebnom ruchu, štatistika stavieb, bytové fondy.   
Oddelenie IV d: vojnoví a povojnoví poškodenci a liečebná starostlivosť o nich,  invalidný fond a 
invalidné domovy.   

Oddelenie IV e: poistenie robotníkov pre prípad onemocnenia, invalidity a staroby,  nemocenské a 

penzijné poistenie súkromných úradníkov, nemocenské poistenie verejných á súkromných 

zamestnancov, sociálne poistenie vojakov, dozor nad sociálno–poisťovacími ústavmi a nad rôznymi 
za upratovacími, prilepšovacími fondami, organizácia sociálneho poistenia, poistná matematika.   
 

V. odbor – zdravotný:   

 

Oddelenie V a: organizácia verejného zdravotníctva, lekárska prax, stavovské  záležitosti lekárov,  

zdravotné obce a obvody po stránke odbornej, zubní technici, farmaceutická prax, odborné vedenie 

a dozor nad všetkými nemocnica mi a ústavmi, lekárske a lekárnické štúdium.   
 
Oddelenie V b : verejno–zdravotná a, zdravotno–policajná služba, výživa ľudu,  hygiena, boj proti 

nákazlivým chorobám. Kým označenia odborov sa ponechali aj v nasledujúcom roku, oddelenia sa 
prečíslovali priebežne v celom úrade bez ohľadu na odbory arabskými číslicami.   

 

V dôsledku presunu niektorých záležitostí odd. III/C do nového  oddelenia II/4  /záležitosti spolkové, 
organizácia Hlinkovej gardy a FreiwilligeSchutztaffel, volebné a snemové záležitosti/ sa značne 
rozšírila agenda II. odboru – policajno právneho. Samosprávny odbor sa zredukoval na dve oddelenia 

/111/8, III/9/. Časť sociálneho odboru /sociálna politika, pracovné právo, sprostredkovanie práce a 

pod./ sa stala súčasťou novovytvoreného odboru VI. – Ústredného úradu, zriadeného nariadením s 

mocou zákona č.147 91.Z. z  
12.VI.1940.   

 
Na ústredný úrad práce prešla pôsobnosť Slovenského úradu práce pre   

poľnohospodárske robotníctvo v Bratislave, zriadeného nariadením Ministra s plnou mocou pre 
správu Slovenska č. 34/1919 úr. nov. a Krajinského úradu práce vytvoreného podľa zák. čl. XVI/1916. 
Kompetenciu Ústredného úradu práce a úradov práce, ktoré vznikli postupne v jednotlivých 

okresoch na Slovensku, stanovilo nariadenie s mocou zákona zo 4.novembra 1940 č. 284. Ústredný 



 

úrad práce pôsobil na Slovensku až do 1.januára 1946, kedy nadobudlo účinnosť nar. SNR zo dňa 
27.novembra 1945 o zriadení. Krajinského úradu ochrany práce a okresných úradov ochrany práce. 

Nový úrad prevzal do správy majetok a spisový materiál zrušeného Ústredného úradu práce.   
Na čele Ústredného úradu práce stál predseda, ktorého do funkcie menoval z kategórie  štátnych 
úradníkov minister vnútra. Riadil úradnú agendu úradu, resp. 6. odboru Ministerstva vnútra 

rozčleneného na rok 1941 do päť oddelení /odd.VI/21–VI/24/. Roku 1942 členila sa agenda 
Ústredného úradu práce do týchto siedmych oddelení:   

1. oddelenie /zn.61/ – osobné záležitosti aktívnych zamestnancov a penzistov  Ústredného 
úradu práce a úradov práce a systemizácia ich služobných miest. Dôležitejšie osobné záležitosti 
/menovanie, povýšenie, penzionovanie, skrátenie čakateľskej doby, započítanie služobného obdobia, 
zriadenie rôznych komisií, povolenie vedľajšieho zamestnania, odmeny, výpomoc a pod./. 
Organizácia služby, správne a tzv. iniciatívne záležitosti. Likvidácia sprostredkovatelien práce, úradov 
práce, Slovenského úradu práce a Krajinského úradu práce. Spolupôsobenie v rozpočtových 
záležitostiach ústredného úradu práce a úradov práce. Umiestnenie úradov práce. Hospodárenie s 
úradným paušálom. Revízia a kontrola úradov práce. Školenie personálu. Záležitosti výchovné, 
tlačové a propagačné.   

2. oddelenie /zn.62/ – organizácia práce a pracujúcich. Sprostredkovanie pracovných  síl doma i 

pre zahraničie. Evidencia pracovných síl a pracovných príležitostí. Starostlivosť o nezamestnaných a 
prevádzanie zákona č.267/1921 Sb. z. a n. i s novelami. Po istenie pre prípad nezamestnanosti. 

Štatistika trhu práce. Povolovanie zamestnávania cudzincov podľa zák. 333/1939 sl.z. Pracovná 
povinnosť podľa nariadenia s mocou zákona č. 129/1940 s1.z.  
Preškoľovanie nezamestnaných.   
3. oddelenie /zn.63/ – pracovná doba, ochrana domáceho robotníctva a práce. Ochrana života 
a zdravia štátnych zamestnancov a robotníkov. Závodné a revízne rady. Závodné výbory. Priemyselná 

inšpekcia, Spory pracovného práva. Výchova pracujúcich.  
Sociálni náčelníci.   

4. oddelenie /zn.64/ – spolupráca v osobných záležitostiach ohľadom sociálnych  pracovníkov v 
zahraničí. Sledovanie vyvlastňovanie podľa zákona č. 177/1940 S1.2. Štatistika stavieb. Záležitosti 
týkajúce sa Všeobecného stavebného družstva, zriadeného podľa zák.č.177/1940 Sl.z.   

V rokoch 1943–1945 zaznamenal úrad organizačnú zmenu v tom, že 5.oddelenie   
 /zn.65/ prestalo svoju agendu vykonávať, jeho označenie pripadlo dovtedajšiemu 7.  oddeleniu 

/zn.67/ spolu s príslušnou agendou. Rozrástli sa úlohy 6. oddelenia /zn.66/ o agendu spoje nú s 

vyšetrovaním a poradníctvom pri voľbe povolania, s výberom učňov a učníc, zamestnancov pre 
podniky a inštitúcie a s lekárskym vyšetrovaním prípadov po psychotechnickej skúške.   
V priebehu rokov 1942–1944 najmä vojnové pomery vplyvali na častú zmenu  organizačnej skladby 
úradu. V rozvrhu práce na rok 1943, 1944 predchádza prezidiálnemu odboru osobný sekretariát 

ministra /osobná služba u ministra vnútra, vybavovanie záležitostí, ktoré si vyhradil minister, 
sprostredkovanie príkazov ministra, prijímanie stránok na referovanie ministrovi, správa kultúrneho 

kinematografického fondu/. Na vykonávanie všetkých ustanovení nariadenia č. 198/1941 sl. z. a 
ústavného zákona č.68/1942 sl. z. týkajúceho sa rasovej diskriminácie židovských príslušníkov, 
zriadilo sa v rámci 1.odboru – prezidiálneho – nové 4.oddelenie /zn.142. Jemu sa zverili tiež všetky 
administratívno–právne a hospodárske záležitosti súvisiace so zriaďovaním, vedením a spravovaním 
pracovných táborov Židov. V oddelení 5. /zn. 15/roky 1942–1945 priniesli nové prečíslovanie 
oddelení decimálnym spôsobom/ I. odboru prvého oddelenia číslo 11, II. odboru prvého oddelenia 
21 atď./, sa sústredila aj naďalej agenda štátnej bezpečnosti /polícia, žandárstvo/. okrem toho 



 

pribudla agenda zaisťovacích táborov a pracovných táborov asociálnych živlov. Organizačné 
osamostatnenie Ústredne štátnej bezpečnosti sa previedlo 30.júla 1942 vyhláškou ministra vnútra č. 
152 sl. z. Agenda 5.odboru – zdravotníckeho sa rozrástla o úradné vybavovanie zdravotníckych 

záležitostí nemeckej národnej skupiny, prispôsobovanie zdravotníckej politiky zdravotníctvu 

Nemecka, o styk so zahraničím, najmä o tzv. kultúrnu zdravotnú spoluprácu s Nemeckom, o agendu 
spojenú s nákupom lekárskych prístrojov, o spoluprácu so sociálnym odborom Hlinkovej slovenskej 

ľudovej strany, o záležitosti repatriantov a utečencov. Roku 1943 stalo sa súčasťou zdravotného 
odboru riadenie podniku "Visutá lanovka na Lomnický štít"; roku 1944 zriadilo sa na čas pre stavby 
druhého úseku lanovky nové oddelenie Riaditeľstva štátneho podniku "Visutá lanovka na Lomnický 
štít."   
V rámci toho istého odboru sa vykonávala agenda Ústredného riaditeľstva podniku  štátne kúpele. 
Správa uvedených podnikov predtým prislúchala prezidiálnemu odboru. S približujúcim sa frontom 
vznikali nové úlohy, ktoré sa premietli koncom roku 1944  a začiatkom 1945 v práci Ministerstva 
vnútra. V priebehu tohoto záverečného obdobia  činnosti Ministerstva vnútra často sa dopína rozvrh 
jeho práce. Vytvára sa nové evakuačné oddelenie 15/b/ odbor, ktoré zaisťuje dobrovoľný i nútený 
odsun /evakuáciu/ obyvateľstva, stravovanie, ošetrovanie, premiestňovanie a starostlivosť o ich 
movitý majetok a pod. Nariadením s mocou zákona č. 137/1944 Sl. z. prešli do kompetencie 
Ministerstva národnej obrany niektoré záležitosti Ministerstva vnútra, ako vysťahovalectvo, malý 
pohraničný styk, pásové záležitosti, povolenie pobytu cudzincom, agenda politických strán 
národnostných skupín, spolkov, organizácia Hlinkovej gardy, Hlinkovej mládeže, 
FreiwilligeSchutztaffel, Deutsche Jugend a iné.   

V apríli 1944 dislokoval sa 5.odbor – zdravotný do Piešťan. Podľa prípisu Ministerstva vnútra z 

10.V.1944 mali sa všetky ostatné zložky Ministerstva vnútra premiestniť z vládnej budovy /budova 
terajšej Filozofickej fakulty UK/ do niektorých bratislavských škôl. Roku 1945 zredukovalo 
Ministerstvo vnútra pôvodný počet odborov 6 na 5. Odbor IV. – sociálny rozptýlil svoju agendu po 

oddeleniach 2.policajno právneho odboru. Oslobodením územia Slovenska na jar 1945 prestáva aj 

činnosť Ministerstva vnútra slovenského štátu.   
Písomnosti fondu Ministerstva vnútra utrpeli vojnový mi pomermi citeľnú stratu. Týka sa to hlavne 
písomnej produkcie ministerstva z rokov 1942–1945. Temer úplne sa zachovali časti fondu odborov 
II. – V. z roku 1940–1941.   

 

Manipulačný systém a spôsob spracovania.  
 

Spisy sa ukladali v spisovni úradu do r. 1942 systémom základného čísla, prevzatého  z manipulačnej 
praxe Krajinského úradu. Prvým januárom 1942 sa zaviedol v úrade nový kancelársky poriadok, 

ktorým sa sledovala podstatná úspora osobných a vecných výdavkov na spisovú službu a lepšia 
efektívnosť z hľadiska jej praktickej potreby. Systém nečlenenej série sa nahradil vecnou 
manipuláciou. Prvý krok k tomu sa urobil tým, že sa zrušilo vedenie protokolu vo všeobecnej 
podateľni, pre každý odbor sa zriadila osobitná manipulačná kancelária, kde sa založili nové pomôcky 
/kniha stálych základných čísel, kniha nestálych základných čísel, evidenčný denník tajných a prísne 
dôverných spisov atď. /. Každá záležitosť mala spravidla po celý rok jedno tzv. stále základné číslo , 

ktoré sa jej pridelilo podľa zásady decimálnej sústavy. Nová úprava bola v roku 1942 kompromisným 
riešením vzhľadom na nestabilnosť agendy úradu a vzťahovala sa iba na časť úradu. Výstavba 
manipulačného systému podľa jednotných a stálych značiek sa uskutočňovala aj v r. 1943 a 1944. 
Bežné spisovne odborov sa ďalej decentralizovali na jednotlivé oddelenia. Podania sa namiesto 



 

podacích kníh registrovali v evidenčných denníkoch, a v dennom zázname a v evidenčných hárkoch. 
Spisová značku vecných skupín tvorila stabilná signatúra zvolená z tabuliek jednotného spisového 

plánu, ktorý platil aj pre niektoré okresné úrady, zo šifrovaných čísel  jednotlivých hesiel /napr. 
dovolená štátnym zamestnancom niesla značku A 1/1–442, pričom A 1/1 bola signatúra podľa 
jednotného spisového plánu, číslo 442 vzniklo šifrovaním slova  dovolená"/, ďalej z označenia a 
dátumu úradného konania.   

Rok 1945 značil návrat manipulačného systému chronologicko–numerického do práce  spisovne 

úradu.   

Kým prvá perióda nečlenenej série registratúry /rok 1938–1941/42/ si vynútila pri  archívnom 

spracovaní nové vecné usporiadanie /premanipulovanie/ podľa oddelení úradu, materiál druhej 
periódy /rok 1942–1944/ bolo možné zrekonštruovať v pôvodnej podobe.  
Tretiu periodu /zlomok roku 1945/ sme ponechali v predarchívnom uložení. Novým usporiadaním 

materiálu rokov 1938–1941/42 sme dosiahli vecné skupiny s neúmernou kvantitatívnou rozlohou. 

Preto sme podstatnú časť archívneho materiálu zregestovali v rámci oddelení po kartónoch. Od 
rozpisu kartónov sme upustili tam, kde si to podradný charakter archívneho zväčša homogénneho 
materiálu nenárokoval /žiadosti o štátnu subvenciu na výstavbu rodinných domkov, o povolenie 
zamestnávať Židov, niektoré záležitosti obcí a pod.) a kde materiál slúži dočasne a takmer výlučne 
úradnej potrebe /štátne občianstva, domovská príslušnosť/.   
Pri spracovaní materiálu rokov 1942–1944 sa rešpektoval registratúrny systém  konštantných 
spisových značiek, pokiaľ sa v niektorých oddeleniach uplatnil. V tejto časti fondu sme utvor ili 

inventárne jednotky aj zo spisových značiek.   
Roku 1960 bol k fondu vyhotovený predbežný inventár. Nové spracovanie znamenalo jeho 

prepracovanie a doplnenie o nové prírastky (14 odd., 16.odd. r. 1942–1944 – 648 kartónov, odd. 65, 

44, 23 r. 1942–1944 – 90 kartónov ai./   

Materiál bol prevzatý do Štátneho slovenského ústredného archívu z budovy Zboru  povereníkov na 

Gottwaldovom námestí a zo suterénu Priemyslovej školy na Vajanského nábreží v Bratislave r. 1955–
1956. V rokoch 1961–1962 bola Štát nemu slovenskému ústrednému archívu odstúpená 

Ministerstvom vnútra v Prahe zvyšná časť materiálov Ministerstva vnútra.   
Vo fonde možno študovať dokumenty predovšetkým k politickým, sociálnym a  kultúrnym dejinám 
Slovenska rokov 1938–1945.   

V prezidiálnom odbore /1938–1939/ je to pramenný materiál k problematike výstavby štátneho 
aparátu, bezpečnostných zložiek, k politickej situácii na Slovensku v období Mníchova a po ňom. 
Materiál dokumentuje iredentizmus národnostných menšín, perzekúciu českých príslušníkov na 
Slovensku, incidenty v československo–maďarskom a československo–poľskom pohraničí, stíhanie 
osôb podozrivých z protištátnej činnosti, zhabanie časopisov s protivládnym článkami, rozpustenie 
KSČ, odborov a iných pokrokových organizácií, nespokojnosť obyvateľstva s politickými pomermi; 
ďalej obsahuje rôzne sťažnosti a anonymne listy, vyvolávanie národnostných treníc fašistov medzi 
obyvateľstvom, prepúšťanie zo štátnych služieb pokrokovo zmýšľajúcich občanov, letáky vyzývajúce 
za obnovenie ČSR a propagujúce slovanskú vzájomnosť a jednotu v boji proti nemeckému nacizmu, 
mzdové boje robotníkov, protižidovské pogromy, situačné správy o okupácii slovenského územia 

nemeckým vojskom, o úprave hraníc medzi Poľskom a Slovenskom. V prezídiu sa ďalej vyskytujú 
údaje o emigrácii nemeckých a rakúskych občanov na Slovensku, o evakuácii obyvateľstva, o 
utečencoch z územia odstúpeného Maďarsku, správy o politických pomeroch v okupovanom území 

a v jednotlivých okresoch na Slovensku, zásahy bezpečnostných orgánov proti prejavom  

nespokojnosti s režimom, vy povedanie a vysťahovanie štátnych zamestnancov českej národ hosti z 



 

územia Slovenska; ojedinelé sú dokumenty o cenzúre tlače, o podvratnej činnosti maďarskej 
fašistickej strany, o uskutočňovaní vládneho nariadenia o zaisťovacom  väzení, o mocenskom boji 

vládnej slovenskej 'buržoázie, o vyvolávaní ozbrojených zrážok poľskými a slovenskými fašistami, o 
zakročovaní policajných orgánov proti odporcom autonómie, informácie o činnosti HG, Gestapa a 
Ústredni štátnej bezpečnosti, o protivládnej funkcii skupiny Sidora, o zrážkach žandárov s 
nemeckými vojakmi a o zmenách v organizácii žandárstva. Z roku 1940 prevládajú v prezídiu 
materiály o prípravách osnov zákonov a nariadení týkajúcich sa hlavne ich realizačnej kompetencie 
ministerstva. V menšej miere možno študovať údaje o hospodárskych a finančných záležitostiach 
policajných úradov, mesačné výkazy o činnosti ministerstiev. Politické pomery jednotlivých okresov 
sa odrážajú v situačných Správach; v nepatrnej miere je tu zastúpená korešpondencia so štátnym 
sekretariátom pre záležitosti nemeckej národnostnej menšiny, personálne záležitosti zamestnancov 
Ministerstva vnútra, údaje o najímaní slovenských robotníkov na práce do Nemecka, o jednaní o 

otázkach stavebného ruchu s Nemeckom; nakoniec mnoho cenného prinášajú trhové cenové 
správy, menové opatrenia Slovenskej národnej banky, hospodárske a finančné záležitosti štátnych 
úradov, pasová kontrola a zriaďovanie strážnic, zápisnice o odovzdaní okresných úradov Maďarsku 
roku 1938, súpis židovského majetku, pracovný plán Ministerstva vnútra na roky 1940–1945, 

organizačné záležitosti okresných úradov a súdov, záznamy o uskutočňovaní kontroly okresných 
úradov, záverečné účty obcí a pod.  
Totožné alebo príbuzné problémy možno študovať v materiáloch prezidiálneho  odboru aj z 

ostatných rokov /1941 2010) avšak v podstatne menšej miere. Z roku 1941 sú to najmä revízne 
správy a výkazy o činnosti podriadených zložiek Ministerstva vnútra /župné, okresné a notárske 
úrady, policajné úrady, Hlavné veliteľstvo žandárstva a pod./ rôzne smernice o služobnom pomere 
zamestnancov Ministerstva vnútra a podriadených úradov a zariadení, pokyny pre arizáciu, 

uvoľňovanie gardistov zo zamestnania pre výkon služby V HG, situačné správy o politickej situácii z 

jednotlivých okresov, údaje o zriadení pracovných útvarov, likvidácii niektorých okresných úradov, o 

organizačných zmenách bezpečnostného aparátu, o organizačných štatútoch niektorých obcí, o 
zmenách v obvodoch obecných a obvodných notárskych úradov, o súpise Židov pre n asadenie do 

pracovných útvarov, záznamy o situácii v niektorých kúpeľoch, o kvalifikácii zamestnancov 
Ministerstva vnútra a jemu podriadených zariadení.   

Písomnosti prezídia z r.1942–1943 informujú o pracovných táboroch asociálnych živlov a hlavne o 
rasovej diskriminácii židovských príslušníkov.   

Z administratívnych odborov sú najkompletnejšie roky 1940–1941:   

II. odbor /policajno–právny/ poskytuje pramene o ústavno–administratívnych  opatreniach voči 
rozpusteným politickým stranám a odborovým organizáciám, politickým a kultúrnym spolkom a pod. 

v odbore možno ďalej študovať otázku vysťahovalectva, kinematografických licencií, kinofikáciu a 
filmovú cenzúru, otázku zakladania nacionalistických spolkov /HG, FS/, nájdeme tu zmienku o 

cestách slovenských robotníkov za prácou do Nemecka, Belgicka, Francúzska, a záležitostiach snemu 
a volieb, o tzv. cigánskej otázke. Rozsiahla je časť odboru prinášajúca písomnosti o revízii štátnych 
občianstiev a domovskej príslušnosti, o predvojenskej výchove mládeže, o sociálnom poistení a o 
poisťovacích spoločnostiach.   
III. odbor /samosprávny/ poskytuje materiál pre štúdium organizácie verejnej správy vnútornej, 

o hospodárení so samosprávnym fondom, o jednaniach medzi generálnym inšpektorom pre 
nemecké cesty a Ministerstvom dopravy a verejných prác vo veci výstavby cestných ťahov na 
Slovensku, o štátnych subvenciách na výstavbu kultúrno–osvetových, sociálnych a zdravotných 



 

zariadení obcí, o revíziách hospodársko–finančných záležitostiach župných, okresných a notárskych 

úradov a pod.   

IV. odbor /sociálny/ informuje o poisťovacom systéme robotníkov, súkromných a verejných 

úradníkov, vojakov, o inštančnom rozhodovaní v sporoch o nemocenskom poistení a pod.   
Písomnosti odboru V. /zdravotný/ odrážajú riadiacu  a revíznu činnosť Ministerstva vnútra nad 

zdravotnými a zdravotne–sociálnymi ústavmi a zariadeniami, nad stavovskými záležitostiami 
zdravotného personálu /lekárske a lekárnické rigoróoza, fyzikálne skúšky, doškolovacie kurzy a pod./. 
Veľká časť materiálu tohoto odboru dokumentuje rasovú diskrimináciu židovských príslušníkov v 
oblasti zdravotníctva, časť informuje o spolupráci Ministerstva vnútra so Slovenským Červeným 
krížom, o propagácii v zdravotníctve, o boji proti nákazlivým chorobám, o poskytovaní podpôr 
zdravotným spolkom, repatriantom z Francúzska, Belgicka, Talianska atď.  
VI. odbor reprezentuje hlavne materiál, ktorý vznikol na Ministerstve vnútra z  úradného styku 

Ústredného úradu práce s jednotlivými stavebnými družstvami, vlastník mi, alebo žiadateľmi 
rodinných domkov, ďalej s rôznymi sociálnymi zariadeniami na Slovensku. Väčšia časť uvedených 
archiválií spadá časove do rokov 1928 /1922/ – 1945– Priorami materiálov sú písomnosti, ktoré sa do 

registratúry Ministerstva vnútra dostali v lete r. 1939 na základe spisovej rozluky s Ministerstvom 

sociálnej starostlivosti v Prahe. V písomnostiach týkajúcich sa stavebných a bytových družstiev 
/stavebné družstvo štátnych zamestnancov a železničiarov v Bratislave, Stavebné družstvo "Unitas", 
"Svoj domov", "Vlasť", "Budúcnosť", Všeobecné stavebné družstvo v Bratislave a mnohé ďalšie 
/možno sledovať sociálnu politiku štátu, dozornú činnosť Ministerstva vnútra nad hospodárením 
jednotlivých družstiev /správy o činnosti družstiev, zápisnice zo schôdzí správnych výborov, účtovné 

uzávierky, štátne subvencie a pôžičky, dlžobné úpisy, miestne plány výstavby, technické popisy 
stavieb a pod./.  

Z ďalších písomností sú pozoruhodné prehľadné správy o uskutočňovaní núdzových prác 
financovaných Ministerstvom vnútra v dôsledku chronicke j nezamestnanosti, ktoré ministerstvu 

zasielali jednotlivé župy, resp. okresy ako aj údaje o zriaďovaní pracovných útvarov pre asociálne 
živly a Cigáňov /Hanušovce n/Topľou, Revúca, Dubnica n/V. atď/, o vytváraní pracovných oddielov 
pre stavbu železnice Strážske–Prešov a napokon situačné správy o umiestňovaní jednotlivých osôb 
do pracovných útvarov, o ich zárobkoch, zdravotno–sociálnych zariadeniach pracovných útvarov, o 

zriaďovaní žandárskych expozitúr pri pracovných útvaroch a pod.  
Zlomok spisovného materiálu rokov 1942–1945 reprezentuje vo fonde prevážne odbor samosprávny 

/III./ s totožnou problematikou ako sme vyššie uviedli.   
 

Fond spracovali:  

 

Elemír Rákoš a Július Sopko roku 1960.  
 

Fond prepracoval r. 1964 Július Sopko.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Pomocné knihy prezídium   

Inv. č.   Názov pomôcky  Ročník  Číselné rozpätie  

1.  Podací protokol  1938  1–5401  

2.  Podací protokol  1939  50–2722  

3.  Podací protokol  1939  5000–10000  

4.  Podací protokol  1939  13001–18205  

5.  Podací protokol  1939  20001–40000  

6.  Podací protokol  1939  40001–62642  

7.  Podací protokol  1940  1–7000  

8.  Podací protokol  1940  7001–15000  

9.  Podací protokol  1940  22001–30100  

10.  Podací protokol  1941  1–6000  

11.  Podací protokol  1941  6001–12000  

12.  Podací protokol  1941  12001–18000  

13.  Podací protokol  1941  18001–24000  

14.  Podací protokol  1941  24001–28301  

15.  Podací protokol  1941  1–10387  

16.  Podací protokol  1941  A–Žn 

17.  Podací protokol  1941  A–Ž  

18.  Index, menný, miestny, vecný  1939  Ab–Ž  

19.  Index, menný, miestny, vecný  1940  A–M  

20.  Index, menný, miestny, vecný  1940  N–X  

21.  Index, menný, miestny, vecný  1941  A–J  

22.  Index, menný, miestny, vecný  1941  Ka–Q  



 

23.  Index, menný, miestny, vecný  1941  Ra–Z  

24.  Index číselný  1940   

25.  Radová kniha  1939  20032–39227  

26.  Radová kniha  1939  39228–52856  

27.  Radová kniha  1939  77207–154042  

28.  Radová kniha  1939  154494–225351  

29.  Radová kniha  1939  221321–292740  

30.  Radová kniha  1939  29–78972  

31.  Radová kniha  1939  79797–153332  

32.  Radová kniha  1939  154800–226322  

33.  Radová kniha  1939  222498–292280  

 

ADMINISTRATÍVA 

 

34.  Podací protokol  1940  1–10000  

35.  Podací protokol  1940  10001–20000  

36.  Podací protokol  1940  20001–30000  

37.  Podací protokol  1940  30001–40000  

38.  Podací protokol  1940  40001–50000  

39.  Podací protokol  1940  50001–60000  

40.  Podací protokol  1940  60001–70000  

41.  Podací protokol  1940  70001–80000  

42.  Podací protokol  1940  80001–90000  

43.  Podací protokol  1940  90001–100000  

44.  Podací protokol  1940  100001–110000  

45.  Podací protokol  1940  110001–120000  

46.  Podací protokol  1940  120001–130000  

47.  Podací protokol  1940  130001–140000  



 

48.  Podací protokol  1940  140001–150000  

49.  Podací protokol  1940  150001–160000  

50.  Podací protokol  1940  160001–170000  

51.  Podací protokol  1940  170001–180000  

52.  Podací protokol  1940  180001–190000  

53.  Podací protokol  1940  190001–197000  

54.  Podací protokol  1940  197001–204700  

55.  Podací protokol  1941  1–10000  

56.  Podací protokol  1941  10001–20000  

57.  Podací protokol  1941  20001–30000  

58.  Podací protokol  1941  30001–40000  

59.  Podací protokol  1941  40001–50000  

60.  Podací protokol  1941  50001–60000  

61.  Podací protokol  1941  60001–70000  

62.  Podací protokol  1941  70001–80000  

63.  Podací protokol  1941  80001–90000  

64.  Podací protokol  1941  90001–100000  

65.  Podací protokol  1941  100001–110000  

66.  Podací protokol  1941  110001–120429  

67.  Podací protokol  1942  3103–6000  

68.  Podací protokol  1942  6001–7725  

69.  Podací protokol  1943  1001–3560  

70.  Podací protokol  1943  1001–4974  

71.  Podací protokol  1945  1–790  

72.  Index menný   1940  A–B  

73.  Index menný   1940  C–E  

74.  Index menný   1940  F–G  



 

75.  Index menný   1940  H–J  

76.  Index menný   1940  K  

77.  Index menný   1940  L–M  

78.  Index menný   1940  N–P  

79.  Index menný   1940  R–S  

80.  Index menný   1940  Sz–Š  

81.  Index menný   1940  T–V  

82.  Index menný   1940  W–Ž  

83.  Index menný   1941  A–Č  

84.  Index menný   1941  D–G  

85.  Index menný   1941  H–J  

86.  Index menný   1941  K–L  

87.  Index menný   1941  M–O  

88.  Index menný   1941  P–R  

89.  Index menný   1941  S  

90.  Index menný   1941  Š–U  

91.  Index menný   1941  V–Š  

92.  Index menný   1942  A–Ž  

93.  Index menný   1942  A–B  

94.  Index menný   1940  C–K  

95.  Index miestny  1940  L–P  

96.  Index miestny  1940  R–Ž  

97.  Index miestny  1940  A–F  

98.  Index miestny  1941  G–L  

99.  Index miestny  1941  M–R  

100.  Index miestny  1941  S–Ž  

101.  Index menný   1941  A–Ž  



 

102.  Index menný   1942  A–L  

103.  Index vecný  1940  M–Ž  

104.  Index vecný    A–O  

105.  Index menný   1941  P–Ž  

106.  Index vecný    A–Ž  

107.  Index priestupkových záležitostí   1940–41  A–Ž  

108.  Index všeobecný  1942  A–Ž  

109.  Index všeobecný  1943  A–Ž  

110.  Index všeobecný    A–Ž  

111.  Index všeobecný  1945  A–Ž  

112.  Evidenčná kniha B  1942  1001–3102  

113.  Radová kniha  1940  1–50100  

114.  Radová kniha   50101–100000  

115.  Radová kniha   100001–150000  

116.  Radová kniha   150001–200000  

117.  Radová kniha  1941  1–25700  

118.  Radová kniha   25701–51700  

119.  Radová kniha   51701–75000  

120.  Radová kniha  1941  75001–121000  

121.  Radová kniha    

122.  Radová kniha  1942   

123.  Radová kniha  1943   

124.  Radová kniha  1943   

125.  Radová kniha  1944   

126.  Radová kniha    

127.  Radová kniha  1945   

    



 

 

PREZÍDIUM 

1938 

 

Inv. 

číslo  
Oddelenie, Sing.  Číselné rozpätie  Číslo 

kartónu  
128.  A  68–4520  1  
 Záležitosti národného zhromaždenia a krajinského snemu. Organizácia služby 

Ministerstva vnútra Slovenskej krajiny pre zamestnancov v štátnej službe, 
platová otázka, presuny, prepúšťanie zo služieb.   

 

   

129.  B1  45–4481  2  
 Záležitosti žandárstva s príslušnou rozpočtovou agendou. Personálne 

záležitosti dôstojníkov, mužstva a zamestnancov četníctva. Organizácia a 
riadenie četníckeho aparátu, hospodárske a finančné záležitosti. Dislokácie 
četníkov na Slovensku a v podkarpatskej Rusi. Sťažnosti obyvateľstva na 
činnosť príslušníkov četníctva. 

 

   

130.  B2  44–4342  2  

 Personálne. organizačné a hospodárske záležitosti štátnej polície na Slovensku 
a v Podkarpatskej Rusi.   

 

   

131.  C  6–4402  3  

 Hospodárenie s rozpočtovými a inými štátnymi prostriedkami. Štátne 
subvencie. Dislokácia úradov. 

 

   

132.  D  3–4258  3  

 Záležitosti štátnej bezpečnostnej služby. Hnutie národnostných menšín na 
Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Zneužívanie tohoto hnutia fašistickými 
iredentistickými stranami. Nacionalistické demonštrácie. Nepokoje v 
československo–maďarskom a československo poľskom pohraničí. 
Rozširovanie protištátnych letákov. Zákaz kolportáže niektorých časopisov. 
Činnosť generálneho sekretariátu obrany štátu. KSČ: o podpore rodín čsl. 
dobrovoľníkov bojujúcich v Španielsku /202/. Memorandum o požiadavkách 
ruského obyvateľstva v prešovskej oblasti /704/. Stíhanie osôb protivládneho 
zmýšľania. Amnestia.  
Diplomatické jednania. Zákaz činnosti socialistických strán.   

 

   
1939 

 

133.  A  105–2917  4  

 Úprava personálnych pomerov vo verejnej správe. Riešenie otázky dvojakého 
zamestnania, zamestnaneckého pomeru. Systemizovanie služobných miest. 
Zákonné nariadenia a uznesenia o umiestnení štátnych zamestnancov. 
Likvidácia niektorých úradov. Penzionovanie štátnych zamestnancov. Presun 
zamestnancov Krajinského úradu na iné pracoviská. Komitét ministrov pre 
osobné otázky. 

 

   

  2979–7795  5  
 Systemizácia osôb jednotlivých rezortov. Vládne nariadenie o úprave platov  



 

zamestnancov. Zmena vládnych nariadení. Memorandum slovenských 
štátnych a verejných zamestnancov. Uvoľňovanie českých zamestnancov zo 
zamestnania na Slovensku. Priberanie pracovných síl do politických úradov. 
Služobné požitky zamestnancov. Penzijné poistenie. Zaopatrovacie pôžitky 
vdov a sirôt. Záležitosti obecných notárov. Smernice pre prijímanie nových síl 
do štátnej služby. Štatistické prehľady rodinných platov štátnych 
zamestnancov.   

   

  7815–14033  6  

 Činnosť lesných koncipistov. Zaisťovací tábor v Ilave. Nakladateľstvo sväzu 
slovenského študentstva v Prahe. Platová úprava zamestnancov. Presuny 
zamestnancov Ministerstva vnútra. Agenda liečebného fondu štátnych a 
verejných zamestnancov pri okresných úradoch. Vojenské lesné podniky v 
Malackách. Osobné záležitosti zamestnancov politickej správy. Systemizácia 
miest Ministerstva vnútra. Zákon o postavení štátnych a verejných 
zamestnancov – poslancov. Penzijné poistenie. 

 

   

133.  A  14042–18156  7  
 Správa zo zasadnutia snemu Slovenskej republiky. Prepúšťanie zamestnancov 

českej národnosti zo štátnych služieb. Záležitosti Národného zhromaždenia a 
Slovenského snemu – okresní náčelníci. Ustanovenie županov. Spisovná 
slovenčina v úradoch, školách, na kazatelnici. Vylúčenie židov z verejných 
služieb. Služobný postup úradníkov. Nemocenské poistenie. Uvoľňovanie a 
presun zamestnancov. Mzdová politika, žiadosti zamestnancov o zvýšenie 
platu. Personálne záležitosti zamestnancov župných a okresných úradov. 
Osnova zákona o úprave živnostenských podnikov. Vládne nariadenie o 
úprave súdov a súdnictva naincorporovanom území. Anketa o župnom 
zriadení. 

 

   

134.  B  27–1905  8  
 Záležitosti organizačné a rozpočtové – výdavky spojené s brannou 

pohotovosťou a územnými zmenami ČSR. Úprava obvodu lesných oddelení, 
okresných úradov. Úprava pôsobnosti centrálnych úradov a ministerstiev. 
Územná organizácia po maďarskej okupácii na Slovensku. Zriaďovanie 
poštových sporiteľní. Záležitosti majetkoprávne. Súpis a odhad majetkov 
podľa rozhraničovacích zmlúv. Umiestnenie podriadených úradov a 
ministerstva. Úprava vzájomného dovozu tovarov medzi ČSR a Nemeckom. 
Organizácia dopravy. Hospodárenie s rozpočtovými úvermi v roku 1938. 
Presun pracovných síl na výstavbu diaľnic. Revízne správy, inšpekcia. Finančná 
a pokladničná agenda úradov. Komitét Ministerstva pre hospodárske otázky. 
Zrušenie kancelárie krajinského prezidenta.   

 

   

  1928–3775  9  

 Organizácia finančných úradov. Porada o leteckom priemysle na Slovensku. 
Sťažnosti štátnych orgánov k Najvyššiemu správnemu súdu. Štátny rozpočet. 
Stavebné družstvo “Poštová rodina”. Organizácia letectva a automobilizmu na 
Slovensku.   

 

   

  3782–8960  10  
 Úradné správy Ministerstva dopravy a verejných prác. Uzavieranie služobných 

zmlúv. Organizácia administratívnych záležitostí. Výmena bankoviek. Revízie 
 



 

správnych pokladníc. Pamätný spis Spolku štátnych účtovných úradníkov. 
Sčítanie obyvateľstva v Prešove /5685/. Fond pre vybudovanie nového 
Slovenska. Postupná likvidácia Krajinského úradu. Organizácia inšpektorátov a 
oddelení finančnej stráže. Verbálna nota maďarského   konzulátu. Súpis 
štátneho nemovitého majetku.   

   
134.  B  9083–26108  11  

 Memorandum o geologickom výskume Slovenska. Petícia mesta Žiliny. Gróf 
Zedwitz: kúpa lesného veľkostatku v Čadci. Úprava o okresnom hospodárení. 
Návrhy k reorganizácii okresnej a obecnej samosprávy. Výpomoc pri živelných 
pohromách. Premiestňovanie úradov. Rozširovanie úradných publikácií. Súdna 
a administratívna organizácia štátu. Ľudová banka. Žiadosti spolkov o 
subvencie. Bezpečnostné predpisy pre motorové vozidlá. Vytvorenie žúp. 
Memorandum Sväzu obecných a obvodných notárov.   

 

   

135.  C  11–17798  12  
 Reprezentačné veci. Vyznamenania, pochvaly, čestné uznania. Slávnosti, 

recepcie, oslavy, slávnostné divadelné predstavenia, koncerty, sjazdy spolkov. 
Diplomatické zastupiteľstvá.   

 

   

136.  D/IV  2–1164  13  
 Záležitosti štátnej bezpečnostnej služby. Protičeská agitácia na Slovensku. 

Dohoda o vzájomnej amnestii medzi ČSR a Maďarskom. Incidenty v 
československo–poľskom pohraničí. Sťažnosť Novosionistickej organizácie v 
Brne na postup členov HG v Bratislave. Úprava hraníc medzi Poľskom a 
Slovenským štátom. Činnosť maďarského vojska v okupovanom území. 
Aplikovanie zákona na obranu štátu. Stíhanie osôb podozrivých z protištátnej 
činnosti. Správy o pomeroch v pohraničných oblastiach. Osnova vládneho 
nariadenia o politických stranách. Opatrenia o protileteckej ochrane. Zhabanie 
časopisu “Zsidóujság”. Pomery v zbrojovke v Považskej Bystrici. Povoľovanie 
pobytu cudzím štátnym príslušníkom. Pohraničný styk medzi Devínom a 
Petržalkou.   

 

   

  1173–3705  14  
 Nemeckí a rakúski emigranti na Slovensku. Evakuácia obyvateľstva. 

Uskutočňovanie viedenského arbitrážneho  vyhlásenia z 1.11.1938. 
Vyšetrovanie politickej činnosti jednotlivých osôb. Amnestia za prečiny 
vojenskej zrady. Zastavenie časopisov s protivládnym pokrokovým a 
protifašistickým obsahom. Maďarská iredentistická propaganda v 
Podkarpatskej Rusi. Rozširovanie maďarských protištátnych letákov. 
Anonymné sťažnosti na osoby a pomery. Incidenty v poľsko–československom 
pohraničí. Branná mimoškolská výchova. Emigranti a utečenci z okupovaného 
územia Maďarmi. Židovskí utečenci zo Švajčiarska. Národnostné trenice v 
cementárni Lietavská Lúčka. Správy o politických pomeroch v okupačnom 
území. Vypovedanie osôb z územia Slovenského štátu. Vysťahovanie štátnych 
zamestnancov českej národnosti z územia Slovenského štátu. Vysťahovanie 
štátnych zamestnancov českej národnosti z územia Slovenského štátu. 
Prepúšťanie zamestnancov českej národnosti zo služieb.   

 

   

136.   D/IV  3714–5955  15  
 Zásahy bezpečnostných orgánov a fašistických organizácií proti nespokojnosti  



 

s režimom. Anonymné sťažnosti a udania. Správy o rušných politických 
pomeroch v jednotlivých krajoch. Prevádzanie vládneho nariadenia o 
zisťovacom väznení. Činnosť HG. Odvoz zbraní nemeckým vojskom z 
vojenských skladíšť v Trenčíne. Cenzúra tlače a rozhlasových vysielaní. Zákaz 
vydávania niektorých politických časopisov. Zákaz kolportáže. Podkopná 
činnosť maďarskej fašistickej strany a jej organizácií – iredenta. Protižidovské 
pogromy. Protinacistické prejavy slovenského obyvateľstva: letáky, heslá. 
Vyvolávanie národnostnej neznášanlivosti fašistami. Vyvolávanie ozbrojených 
zrážok poľskými a slovenskými fašistami. Zakročovanie policajných orgánov 
proti odporcom autonomie. Špionážne akcie. 

   

  5982–7887  16  
 Emigrácia Slovákov z okupovaného územia. Odpočúvacia služba pri 

slovenskom rozhlase. Protištátna aktivita – zatváranie nelojálnych občanov. 
Pomery kolonistov v Urmíne. Podvratná činnosť fašistických strán 
národnostných menšín. Anonymné listy. Pomery v slavošovskej papierni. 
Letákové akcie. Protižidovské pogromy. Protivládne demonštrácie. Výtržnosti 
prívržencov Sidora. Židovský tábor v Nitre. Nespokojnosť obyvateľstva s 
počínaním nemeckých vojsk. Prejavy odporu obyvateľstva voči HG. Politické 
správy o pomeroch v okupovanom území. Protiautonomistické hnutie 
/články/. Zákaz dovozu hebrejských časopisov z Poľska. Odboj proti nemeckým 
okupantom. Pobyt zahraničných žurnalistov.   

 

   

  8266  17  

 Zhabanie amerických denníkov. Vyšetrovanie politickej spoľahlivosti. 
Pohraničné colné kontroly. Rozširovanie protištátnych letákov. Anonymné 
listy. Nemecké posádky na Slovensku. Prehľady domácej i zahraničnej tlače a 
rozhlasu.   

 

   

  8296–9057  18  
 Stíhanie pokrokovo zmýšľajúcich osôb. Národnostné nepokoje. Rasová 

diskriminácia. Poľskí a nemeckí utečenci. Konfesionálna neznášanlivosť. 
Činnosť maďarskej národnostnej strany. Nepokoje v pohraničných oblastiach. 
Protivládna frakcia /Sidor/. Falšovanie úradnej meny.   

 

   

136.  D/IV  9059–9451  19  
 Výčiny príslušníkov “Deutsche Partei”. Prejavy odporu a nesúhlasu voči 

vlastným predstaviteľom. Zákroky četníctva, polície a HG proti obyvateľstvu. 
Zaisťovací tábor v Ilave. Činnosť maďarských fašistov – iredentistov. Sťažnosti 
a anonymné listy. Zhabanie maďarských časopisov. Špionáž. Vylučovanie Židov 
z verejných služieb.   

 

   

  9459–10535  20  
 Maďarská národná strana. Zbavovanie písomností podozrivých osôb z 

protištátnej činnosti. Trestné konanie. Nemecké vojsko v slovensko–poľskom 
pohraničí. Rozširovanie protivládnych zpráv. Vypovedania. Zhabanie 
časopisov, uverejňujúcich články proti fašistickému režimu. Sťažnosť na 
činnosť HG. Situačné správy. Protižidovské pogromy.  
Mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Protištátne letáky.   

 

   

  10537–12070  21  



 

 Situačné správy. Cenzúra rozhlasových zpráv zahraničných relácií. Mimoriadne 
bezpečnostné opatrenia. Stíhanie osôb protištátneho zmýšľania. Výtržnosti 
nemeckých vojakov. Zhabanie rozhlasových prijímačov. Vypovedania. 
Sťažnosti na činnosť četníctva. Vyšetrovania. Správa z frontového územia 
poľsko–nemeckého. Anonymne obvynenia a udania. Dohoda o úprave 
vzájomnej tovarovej výmeny medzi Maďarskom a ČSR.  

 

   

  12104–18004  22  

 Zaplombovanie rozhlasových prijímačov nespoľahlivých osôb. 
Protiautonomické prejavy, hnutie za ČSR. Správy o miestnych pomeroch. 
Zhabanie časopisov s protivládnymi článkami. Situačné správy z pohraničných 
oblastí.   

 

   

  20024–42321  23  
 Zhabanie pokrokových  iredentistických časopisov. Poľskí zajatci. Útek Židov z 

Nemecka na Slovensko. Židovské pogromy. Vlámanie sa gardistov na 
evnjelickú faru v Modre. Osnova vládneho nariadenia o židovských podnikoch. 
Situačná Správa o politických pomeroch v okrese Topoľčany. Program voľby 
prezidenta. Šepkaná propaganda. Pročeskoslovenské prejavy. Správy z 
pohraničných oblastí. Spálenie prezidiálnych spisov okresu Michalovce. 
Prehľad inšpektorátov a oddelení finančnej stráže na Slovensku. Ilegálny 
prechod Slovákov z Maďarska na Slovensko. Právne postavenie nemeckej 
národnej skupiny na Slovensku.   

 

   

137.  D/IV1  1112–21053  24  
 Rozpustenie KSČ, odborov, pokrokových organizácií. Listy dobrovoľníkov 

občianskej vojny v Španielsku. Kritizovanie politických pomerov. Činnosť 
Gestapa v ČSR. Pomery v Rimamuransko–šalgotarianskych závodoch. Sťažnosť 
robotníkov v zbrojovke v Považskej Bystrici. Domové prehliadky funkcionárov 
komunistickej strany. Zhabaný pokrokový písomný materiál Alexandra 
Markusa a Heleny Szarkovej. Sťažnosti robotníkov, anonymné listy. 
Prepúšťanie zo služieb pokrokových občanov. Vyvolávanie národnostných 
treníc fašistami medzi robotníctvom. Letáky vyzývajúce za obnovenie ČSR. 
Letáky propagujúce slovanskú vzájomnosť a jednotu proti nemeckému 
nacizmu. Stávka poľnohospodárskych robotníkov v Moravanoch. Stávka 
žatevných robotníkov. Stávka rimamuránskych robotníkov. Stávka robotníkov 
v Považskej Bystrici. Vzbúra vojakov v Kremnici.   

 

   

  24619  25–27  
 Protištátne letáky. Správy notárov, okresných náčelníkov o komunistickom 

hnutí, o činnosti Židov, národnostných menšinách, o politickej a hospodárskej 
situácii na Slovensku. 

 

   

  108–2937  28  
 Dislokácia žandárstva. Žandárske pátracie stanice. Služobný výstroj a výzbroj 

žandárov. Zriaďovanie nových žandárskych staníc. Žandárska letecká hliadka. 
Početný stav žandárstva.   

 

   
  2961–17433  29  

 Hospodárske a organizačné záležitosti žandárstva na Slovensku. Žandárska 
pohotovostná služba. Doplňovanie stavu zamestnancov v žandárstve. 

 



 

Prepúšťanie a odsun zamestnancov žandárstva českej národnosti. Ozbrojené 
zásahy žandárov do pohraničných npokojov. Srážky žandárov s nemeckými 
vojakmi. Služobné povyšovanie žandárov. Zmeny v organizácii žandárskeho 
aparátu.   

   

139.  D/VI  186–17371  30  
 Organizácia policajných úradov. Zrušenie niektorých policajných úradov. 

Komunikačné prostriedky polície. Doplňovanie stavu príslušníkov štátnej 
polície. Memorandum policajných zamestnancov. Zavedenie vlakovej 
kontroly.   

 

   

140.  E  86–17988  31  

 Organizačné, rozpočtové a hospodárske záležitosti zdravotníckeho rezortu 
Ministerstva vnútra. Liečebný fond verejných zamestnancov. Personálne 
presuny zamestnancov krajinských nemocníc. Služobné požitky, kvalifikačné 
skúšky zamestnancov liečebných a humanitných ústavov. Poistenie. 
Kvalifikačné výkazy zamestnancov. 

 

   

141.  F  2–270  32  
 Úprava a smernice pre personál /zamestnancov/ ústavov sociálnej 

starostlivosti. Inštrukcie pre úradnú agendu. Nemocenské poisťovne. 
Organizácia poštových sporiteľní. Agenda stavebnej a bytovej starostlivosti. 
Osnovy vládnych nariadení. Rozpočet sociálnych ústavov. Správa štátnych 
detských domovov. Penzijné záležitosti. Domovy vojenských invalidov. 
Situačné správy sociálnych ústavov. Výkaz nezamestnanosti na Slovensku.  

 

   

  273–1204  33  
 Memorandum požiadaviek mesta Banská Štiavnica. Riešenie otázky tzv. 

dvojitého zamestnania. Reforma zemskej živnostenskej rady. Distribúcia bytov 
v štátnych domovoch Sčítanie ľudu na Slovensku. Osnovy vládnych nariadení, 
vyhlášky, rôzne organizačné úpravy a opatrenia celoštátneho charakteru, 
propagačný materiál. Uskutočňovanie vládnych nariadení.   

 

   
  1243–9887  34  

 Smernice pre poukázanie penzie. Bytové záležitosti. Všetky záležitosti 
zamestnancov úradov a ústavov sociálnej starostlivosti. Organizačné a 
hospodárske záležitosti. Náklady na verejnú dobrovoľnú starostlivosť o 
utečencov. Slovenský Červený kríž. Vysťahovanie zamestnancov českej 
národnosti. Sociálne opatrenia pre mládež. Rôzne smernice, úpravy, 
nariadenia zasahujúce do verejného i súkromného života občanov.   

 

   
 1940  
   

142.  Ia 40  35  
 Kontrola okresných účtovníkov. Evidencia inkontrácií obecného hospodárstva 

a záverečné účty obcí. 
 

   

   36  
 Revízia Okresného úradu v Bánovciach.  
   

   37–38  



 

 Správy a zápisnice o revízii Okresného a Župného úradu v Banskej Bystrici.    
   

   39  
 Revízne správy a záznamy Okresného úradu v Bratislave, Župného úradu v 

Bratislave, Okresného úradu v Bardejove, Brezne, Čadci, Dolnom Kubíne.  
 

   

   40  
 Revízne správy Okresného úradu v Dobšinej, Dolnom Kubíne, Galante, 

Giraltovciach, Humennom. 
 

   

   41  
 Revízne správy Notárskeho a Okresného úradu v Gelnici, Okresného úradu v 

Ilave,Kežmarku, Obvodného notárstva v Krajnej Poľane, Krásnohorské, Krásne 
n/Kysucou, Krásnom Brode, Krčave. Okresného úradu v Kremnici, Notárskeho 
úradu v Krušetnici,  
Notárskeho a Okresného úradu v Krupine. 

 

   

   42  
 Revízne správy Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste.  
   

   43  
 Revízia Okresného úradu v Levoči.  
   

142.  Ia  44–45  
 Revízne správy Okresného úradu v Liptovskom Sv. Mikuláši.    
   

   46  
 Revízne správy a zápisnice Okresného úradu v Malackách.  
   

   47  
 Revízia Okresného úradu v Medzilaborciach, Michalovciach, Modre, Modrom 

Kameni.   
 

   

   48  
 Zápisnice o revízii Okresného úradu na Myjave.  
   

   49  

 Zápisnice a správy o revízii Okresného úradu v Námestove.    
   
   50  

 Zápisnice a správy o revízii Okresného úradu v Nitre, Župného úradu v NItre, 
Okresného úradu v Novej Bani, Novom Meste nad Váhom, Notárskeho úradu 
v Novom Tekove, Okresného úradu v Nových Zámkoch. 

 

   

   51  

 Revízne správy Obecného úradu Odorín, Ohradzany, Okoličné, Okruhlé, 
Olšavica, Okresného úradu Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, 
Prievidza.   

 

   

   52  



 

 Revízne správy Okresného úradu v Púchove, Revúcej, Rimavskej Sobote, 
Župného úradu v Ružomberku, Okresného úradu v Sabinove, Senici.   

 

   

   53  
 Revízne správy a zápisnice Okresného úradu v Senici, Seredi, Skalici.    
   

142.  Ia  54  
 Revízne správy a zápisnice Okresného úradu v Skalici, Snine, Sobranciach, 

Spišskej Novej Vsi, Spišskej Starej Vsi, Starej Ľubovni, Stropkove.  
 

   

   55  
 Revízne zápisnice a záznamy Okresného úradu v Stropkove, Topoľčanoch, 

Trebišove, Trenčíne. 
 

   

   56–57  
 Revízne správy Okresného a Župného úradu v Trenčíne.   
   

   58  
 Revízne správy Okresného úradu v Trnave, Trstenej.  
   

   59  
 Revízne správy Okresného úradu v Trstenej, Turčianskom Sv. Martine.   
   

   60  

 Revízne správy Okresného úradu v Turčianskom Sv. Martine, Veľkej Bytči, 
Vranove, Zlatých Moravciach, Zvolene. 

 

   

   61–63  

 Revízne správy Okresného úradu vo Zvolene.  
   
   63  

 Revízne správy Okresného úradu v Žiline.  
   

   64–66  
 Evakuácia okresných úradov z územia odstúpeného Maďarsku.  
   

142.   87–375  67  
 Personálne zabezpečenie obecných notariátov. Agenda vicinálnych výborov.    
   

  380–1261  68  
 Dohoda medzi Slovenskom a Nemeckom o otázkach sociálneho zabezpečenia. 

Mesačné výkazy o činnosti MV. Záležitosti policajných úradov /Policajné 
riaditeľstvo Žilina, Prešov/. Zákaz žandárom vstupovať do organizácie 
“Slovenské krídla”. Literárna činnosť zamestnancov politickej správy.  

 

   

  1293–1320  69  
 Ubytovanie žandárov v Žiline. Personálne záležitosti úradníkov politickej 

správy.   
 

   

  1361–2090  70  



 

 Mesačné výkazy prác Ministerstva vnútra. Likvidovanie okresných úradov v 
Pukanci, Seredi a v Snine. Preprava vojenských osôb po peážnej trati. Správa 
Štátneho sekretariátu pre záležitosti nemeckej národnej skupiny na Slovensku 
o otázke nemeckých úradníkov. Intervencie zo strany politických činiteľov na 
okresné úrady. Záležitosti polície a žandárstva. Zamestnávanie osôb 
majetných rodín v štátnych službách. Zmena vedenia na Policajnom 
riaditeľstve v Prešove. 

 

   

  2155–3982  71  

 Spolok “Karpatenverein” v Kežmarku. Prevzatie krajinských dlhov štátom. 
Činnosť žandárstva a polície. Revízia účtovnej agendy na Okresnom úrade v 
Humennom. 

 

   

  4078–8036  72  
 Záležitosti notárov, žandárstva a polície. Výstavba ciest a železníc na 

východnom Slovensku. Situačná správa o politických pomeroch v okrese 
Dobšiná. Systemizácia služobných miest zamestnancov Ministerstva školstva a 
národnej osvety, Disciplinárne pokračovanie proti zamestnancom Okresnej 
verejnej nemocnice v Prešove. Úprava notárskych obvodov. Zásahy proti 
nespoľahlivým úradníkom Okresného úradu v Prievidzi. Služobná prísaha 
zamestnancov krajinských nemocníc. Situačná správa o politických pomeroch 
v okrese Senica. 

 

   

142.   8161–9881  73  
 Disciplinárne záležitosti zamestnancov politickej správy. Osobné a organizačné 

záležitosti polície a žandárstva. Správy o revízii žandárskych 
útvarov.Personálne zabezpečenie zdravotných ústavov. Drahotná výpomoc 
dôchodcom. Štatút vojenského psychotechnického ústavu. Pokyny pre nábor 
robotníkov na práce do Nemecka.  
Systemizácia miest na Ministerstve vnútra.   

 

   

  9884–16469  74  

 Žiadosť občanov obce Častá o zriadenie sídla lekárskeho obvodu. Spolupráca 
úradov pri akcii “Zimná pomoc”. Zoznam okresných náčelníkov. Zdražovanie 
dobytka v Bratislave. Návrh na amnestiu disciplinárnych trestov žandárstva. 
Víza pre zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí. Jednotný štatút pre 
krajinské verejné nemocnice na Slovensku. Dôverníci v židovských podnikoch. 
Návrh na založenie Národného archívu Slovenskej ligy. Ponosa na Okresný 
úrad vo Zvolene. Výkaz prác okresných úradov. Premiestnenie štátnych 
zamestnancov zo Zemplína. Vyšetrovanie národnosti štátnych obvodných 
lekárov. Pokyny Predsedníctva vlády pre prijímanie robotníkov do práce. 
Úprava notárskych obvodov. Arizácia židovských majetkov. Mzdové záležitosti 
nádenníkov v Štátnej nemocnici v Turčiansky Sv. Martin e. Liečebný fond 
okresných úradov.   

 

   

  16949–2458  75  

 Správa o pomeroch na Ruskom gr. kat. ústave v Prešove, Správa z inšpekčnej 
cesty župana župy Tatranskej. Zoznamy obecných, mestských a obvodných 
lekárov. Štatistická Správa Policajného riaditeľstva Bratislava. Záležitosti 
polície a žandárstva. Personálne záležitosti zamestnancov politickej správy. 
Úprava platov zamestnancov štátnych nemocníc. Tržné cenové správy mesta 

 



 

Bratislavy. Gravamina evanjelickej cirkvi Predsedníctvu vlády. Akcia proti 
čiernym poslucháčom rozhlasu. Kolektívna zmluva grafických zamestnancov.  
Menové opatrenia Slovenskej národnej rady.   

   

  26868–30627  76  
 Sťažnosť Štátneho sekretariátu pre záležitosti nemeckej národnej skupiny na 

Slovensku na žandárov v Račišdorfe, Krompachoch, Starej Ľubovni. Personálne 
záležitosti  štátnych zamestnancov. Stíhanie štátnych zamestnancov pre 
priatelenie sa so Židmi. Arizácia. Racionalizácia štátnej administratívy. 
Personálne záležitosti lekárov. Posudky štátnych zamestnancov.   

 

   

142.   30626–38206  77  

 Služobný postup zamestnancov politickej správy. Sprísnenie vízovej kontroly 
na slovensko–maďarských hraniciach. Predpisy v otázke pohraničného pásma. 
Návrh na sterilizáciu a presídlenie Cigánov v Tužine. Pracovný plán HSĽS župy 
Bratislavskej. Hospodárska a kontrolná služba na župných a okresných 
úradoch. Správa o pôsobení českých zamestnancov na slovensku za 
predmníchovskej ČSR. Mimorozpočtové prostriedky pre sociálne účely. 
Systemizćia služobných miest n Slovenske vysokej škole technickej. Miestne 
zbory pre cestovný ruch.   

 

   

143.  Ib 5–100  78  
 Pohraničná pasová kontrola. Personálne a finančné záležitosti štátnej 

bezpečnosti.   
 

   

  120–168  79  
 Agenda a rozvrh práce župných a okresných úradov. Rozdelenie 

stropkovského okresu na dva okresy. 
 

   

  185–312  80  
 Organizácia účtovnej služby u župných a okresných úradov. Závady v 

hospodárení okresného úradu v Banskej Bystrici. Dodávanie Slovenského 
zákonníka pre úrady.   

 

   

  400–415  81  
 Presun pôsobnosti živnostenských inšpektorátov na župné úrady. Určovanie 

obvodov okresných úradov a súdov.   
 

   

  415–1159  82  
 Župné zriadenie – uvedenie do života. Zariadenie Právnickej fakulty Slovenskej 

univerzity. Hospodárske a finančné veci štátnych úradov.   
 

   

143.  Ib 1192–4302  83  
 Sťažnosť vo veci penzijnej podpory. Prenájom strelnice v Malackách 

nemeckému vojsku.  
Zoznam obcí. Zriaďovanie pasových kontrol a strážnic. Vyživovacie príspevky. 
Vydávanie Súdneho ústredného oznamovateľa. Adresár štátnych úradov a 
podnikov. Likvidácia časti majetku okresu Modrý Kameň, obsadeného 
Maďarmi. Rozpočet a finančné záležitosti mesta Bratislavy. 

 

   

  4302–64  84  



 

 Finančné záležitosti mesta Bratislavy. Mimoriadna úprava dlhov obcí z 
pôžičiek. Hospodárska kontrolná služba. Systemizácia služobných miest na 
Predsedníctve vlády.  
Zriadenie župných, okresných a obvodných rád.  

 

   

  6506–20360  85  
 Hospodárske a finančné veci štátnych úradov a ústavov. Štátne rozpočty: 

Ministerstva zahraničia, pravosúdia a Najvyššieho správneho súdu. Záverečné 
účty obcí v okrese Banská Bystrica. Spolupráca úsporného a kontrolného 
výboru Snemu s Najvyšším účtovným a kontrolným úradom. Otázka penzistov 
na území obsadenom Maďarskom. Zápisnica o odovzdávaní okresných úradov 
Maďarsku v roku 1938.   

 

   

  21101–38031  86  
 Súpis židovského majetku. Repatriácia Slovákov z Francúzska  a Belgicka. 

Úprava vzájomností medzi ministerstvami a štátnymi podnikmi. Návrh na 
reorganizáciu poľnohospodárskej služby u politických úradov. Zriadenie 
žandárskej stanice v Žuberci – návrh. Rozvrh práce Policajného úradu v 
Kežmarku na rok 1941. Generálny sekretariát HSĽS v Bratislave – rozšírenie 
tlače strany.   

 

   

144.  Ib1  27801–28223  87–92  
 Členstvo štátnych úradníkov v správnych radách spoločností a firiem.    
   

145.  Ic 66  93–95  
 Zoznamy škôd predĺžených maďarskou delegáciou v súvislosti s okupáciou 

južného Slovenska.   
 

   

145.  Ic 157  96  
 Pracovný plán Ministerstva vnútra na roky 1940–44. Vestník verejnej správy 

vnútornej. Totožnosť okresných úradov a súdov.  
 

   

  379  97  
 Osnovy zákonov a nariadení, o drahotných príplatkoch k úrazovým 

dôchodkom. Prevádzacie pokyny k vládnym nariadeniam a úsporných 
opatreniach personálnych v štátnej správe. Funkčné prídavky županov a 
okresných náčelníkov. Založenie matrík v obciach Hrašovík a Beňakovce. 

 

   

  406–643  98  
 Osnova vládneho nariadenia o štátnom znaku, vlajky, zástavy a štátnej pečati. 

Československo–nemecká dohoda o spisovej rozluke, o pohraničnom styku. 
Záznamy o zasadnutí vládnych výborov slovensko–nemeckých. o otázkach 
slovenských robotníkov v Nemecku. Osnova zákona o inkorporácii poľského 
územia, o obecnom zriadení, o Najvyššom správnom súde.   

 

   

  740–2417  99  
 Osnovy zákonov o nariadení, o povinnom organizovaní zamestnancov pre 

prípravu stavovského zriadenia, o legislatívnom archíve, o stíhaní pašerákov, o 
organizovaní cajchovej a puncovej služby na Slovensku, o zriadení Štátneho 
pozemkového úradu, o úprave obvodov a sídiel finančných úradov. Dohoda o 
overovaní medzi Slovenskom a Nemeckom. Služobné kategórie vojenských a 

 



 

žandárskych dôstojníkov. 
   

  2591–31290  100  
 Osnovy zákonov a nariadení: o obchodovaní kontrakoncepčnými 

prostriedkami, o štátnom geologickom ústave, o zákone na ochranu republiky, 
o vojenskom trestnom pokračovaní, o opatreniach v odbore priemyslu, 
obchodu živnosti a poľnohospodárstva na inkorporovanom území. Úprava 
hraníc medzi Slovenskom a Maďarskom. 

 

   

  3132–4000  101  
 Osnovy zákonov a nariadení: o zriadení cenového úradu, o drevárskom 

výskumnom ústave. Návrh Slovensko–nemeckej dohody o premávke 
motorových vozidiel. Kompetencia ministerstiev. 

 

   
145.  Ic 4352–5444  102  

 Osnovy zákonov a nariadení: o štátnom komasačnom fonde, o slovenskej 
cestovnej kancelárii, o zriadení Ústredného colného úradu v Bratislave, o 
povinnej úprave spoločných pastvín. Inštrukcia pre žandárske školy. 
Spravovanie vicinálnych ciest župnými úradmi. 

 

   

  5547–6104  103  

 Osnovy zákonov a nariadení: o expedícii liekov a lekárnických sadzbách, o 
liečebnej starostlivosti a zaopatrení osôb konajúcich službu v HG, o zrušení 
riaditeľstva slovenských železníc a riaditeľstva pôšt a telegrafov. Nemocenské 
poistenie verejných zamestnancov a osvetových pracovníkov. Rozvrh práce 
uniformovaného policajného zboru v Bratislave na rok 1940. Organizačný 
poriadok Slovenských železníc. 

 

   

  6109–6865  104  
 Osnovy zákonov a nariadení: o podpore na kultúrnu činnosť, o dani z 

poľovačky, o zriadení autoklubu. Pripomienky k osnove služobného poriadku 
HG. Pričlenenie kriminálne ústredne žandárstva a polície /KRIUS/ k ÚŠB. 
Organizačný poriadok Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností.   

 

   

  6992–7996  105  
 Osnovy zákonov a nariadení: o letectve, o zriadení Vysokej školy vojenskej, o 

vnútroštátnej účinnosti medzinárodných zmlúv. Jazyková úprava. Skrátenie 
štúdií na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity.  

 

   

  8210–8813  106  
 Osnovy zákonov a nariadení: o sociálnom poistení baníkov a  robotníkov, o 

vydávaní trestných príkazov v pokračovaní pred okresnými súdmi, o zhabaní 
majetku pre trestné činy, o preradení brancov do pracovnej služby, slovenská–
maďarská obchodná dohoda.   

 

   

  8813–9889  107  
 Obchodná dohoda medzi Maďarskom a  Slovenskom. Osnova zákonov o 

úprave poistenia novinárov a pracovníkov súkromných železníc. 
Memorandum spoločenstva staviteľov v Bratislave.   

 

   

145.  Ic 10260–13301  108  



 

 Osnovy zákonov a nariadení: o úprave výroby a odbyte domácej vlny, o 
obchodných a priemyselných komorách, o zmene obvodov okresného súdu v 
Prešove a v Sečovciach, o čestnom občianstve. Mzdy robotníkov konajúcich 
službu u vojska a v HG. Železničná doprava v čase brannej pohotovosti štátu. 
Stavebná a bytová otázka. Systemizovanie miesta profesora na Právnickej 
fakulte Slovenskej univerzity pre nemeckých profesorov.   

 

   

  13731–14653  109  

 Osnovy zákonov a nariadení: o dočasnej úprave exekúcií a konkurzov 
vedených Židmi, o vyrubovaní obecných dávok, o povinnom vyberaní 
obslužného, o úprave trhu lesného a drevárskeho hospodárstva, o všeobecnej 
pracovnej povinnosti mužov, o organizácii sociálneho poistenia súkromných 
zamestnancov a o poistení pre prípad nezamestnanosti. 

 

   

  14742–15651  110  
 Osnovy zákonov a nariadení: o zriadení Ústredného sväzu živnostenských 

spoločenstiev a gŕemií, o zriadení Poľnohospodárskeho ústavu účtovnícko–
spravovedného, o bytovej starostlivosti, Štátna zmluva o pohraničnom styku s 
Maďarskom. Snahy o spravodlivú úpravu platov v štátnych službách. Osnova 
zákona o vyvlastňovaní pre asanačné účely, o organizácii úradu práce.   

 

   

  15652–16810  111  
 Návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v bytovej otázke, o 

spoluúčinkovaní duchovných cudzej štátnej príslušnosti pri uzavieraní sobášu, 
o ustanovení členov župných výborov, o vyhlásení účinnosti burzového 
zákona.   

 

   

  17273–18904  112  
 Osnovy zákonov a nariadení: o úprave vzdelania učiteľov ľudových škôl, 

úprava školských platov a poplatkov, branný zákon. Slovensko–nemecká 
dohoda o štátnom dlhu. 

 

   

145.  Ic 18906–20872  113  
 Osnovy zákonov a nariadení: o meštianskych školách, o zriadení leteckého 

úradu, o presunoch v obore verejnej správy vnútornej, o sčítaní ľudu v 
decembri 1940, o elektrifikácii vidieka, o požitkoch poškodených pri práci, v 
HM a HG, o menovaní dočasných správcov do niektorých židovských 
podnikov. Návrh na registráciu a sociálne poistenie výtvarných umelcov.   

 

   

  21189–26004  114  

 Osnovy zákonov a nariadení: o prenesení pôsobnosti letectva z Ministerstva 
dopravy a verejných prác na Ministerstvo národnej obrany, o výrobe a odbyte 
skla, o úprave pracovnej povinnosti Židov a Cigánov, o súpise židovského 
majetku, o úprave zmlúv v ťažbe dreva, o preskúmaní platových a penzijných 
dekrétov štátnych a verejných zamestnancov, o štátnej štatistickej službe, o 
národnostnom katastri a o ochrane národnosti.   

 

   

  26102–31663  115  
 Osnovy zákonov a nariadení: o úprave pracovných a platových pomerov, o 

prevzatí majetku Národnej banky československej Slovenskou národnou 
bankou, o štátnej vodohospodárske služby, o prevode spoločného majetku 

 



 

býv. urbárnikov do vlastníctva obcí, o úrazovom poistení, o poštátnení 
verejných sprostredkovatelien práce a o organizácii úradov práce, o zastavení 
štátneho príspevku Židom. Obchodná dohoda Slovensko–juhoslovanská. 
Slovensko–maďarské pojednávanie v Michaľanoch. 

   

  31797–36055  116  
 Osnovy zákonov a nariadení: o podpore výstavby priemyslu, o lekárnickom 

štúdiu, o členstve a práve Židov v odborových organizáciách, o židovských 
podnikoch, o obecnom hospodárstve, o zdravotných obvodoch na 
inkorporovanom území, o registrácii pracovných síl a o zavedení pracovných 
knižiek. Podiele na slovenských podnikoch nachádzajúcich sa vo vlastníctve 
Nórska, Holandska, Belgicka a Francúzska.   

 

   

  36072–38294  117  
 Osnovy zákonov a nariadení: o nemocenskom poistení verejných 

zamestnancov, o ochrane slovenskej meny, o opatreniach proti nedôvodnému 
zastaveniu prevádzky podnikov a hromadnému prepúšťaniu zamestnancov, o 
úrokových sadzbách. Slovensko–nemecká dohoda o právnej moci v 
občianskych a obchodných veciach. 

 

   
 1941  
   

146.  I/1  6–209  118  
 Úprava poplatkov námezdných robotníkov v Bratislave. Revízia okresných 

úradov a štátnych nemocníc. Evidencia policajných zamestnancov v Nitre. 
Odzbrojenie žandárstva v Devínskej Novej Vsi nemeckým vojskom. Evakuácia 
Okresného úradu v Rimavskej Sobote. Služobné veci zamestnancov štátnych 
úradov. 

 

   
  211  119  

 Šetrenie štátnych zamestnancov pre priatelenie sa so Židmi.   
   

  220–434  120  
 Akcia zimnej pomoci v roku 1940. Evidencia policajných zamestnancov. 

Záležitosti polície a žandárstva. 
 

   

  436–795  121  
 Výkaz práce a zostatkov Ministerstva vnútra. Mzdové veci štátnych a 

námezdných zamestnancov úradov a nemocníc. Vyvlastnenie kúpeľov pre 
verejné ciele. Vládni komisári v peňažných ústavoch.   

 

   

  802–1128  122  
 Revízia nemocníc a okresných úradov. Fond hospodarskej samostatnosti 

Slovenska. Služobné záležitosti zamestnancov policajných úradov. Evakuácia 
okresných úradov. Likvidácia technických oddelení u okresných úradov. 
Politické a národnostné pomery v kežmarskom okrese.   

 

   

  1167–1706  123  

 Súčinnosť žandárstva vo vojenskej zpravodajskej službe. Poštátnenie 
nemocnice v Prešove. Revízia  Okresného úradu v Prešove. Likvidácia 
Policajného riaditeľstva v Žiline. Kontrola žandárskych staníc. Výkaz činnosti 

 



 

policajného úradu v Kežmarku. Škola pre výcvik výkonných dôstojníkov.   
   

146.  I/1  1707–1936  124  
 Prevádzkové zálohy pre štátne nemocnice a ústavy na rok 1941. Záznam o 

informatívnej prehliadke Župného úradu v Bratislave.   
 

   

  1822–2086  125  
 Lekárska služba na národných školách. Vysunutá lanovka na Lomnický štít. 

Kontrola župných úradov v Banskej Bystrici, Nitre a v Ružomberku. Kontrola 
okresných úradov.   

 

   

  2119–2142  126  
 Revízia finančných záležitostí okresných úradov. Služobný postup žandárov.    
   

  2152–2598  127  
 Revízia okresných úradov. Služobný pomer župných úradov k ÚŠB. Pomery v 

štátnych nemocniciach. Zisťovanie záujemcov o službu u polície, žandárstva a 
gardy. Evakuácia okresného úradu Vráble. Správa o výkone prípravnej služby 
elévov. 

 

   

  2599–2977  128  
 Správy o výkone prípravnej služby aktuárskych elévov v koncipistov. Revízia 

Župného úradu v Prešove. Revízia obecných fondov.   
 

   

  2977–3188  129  
 Revízia obecných fondov. Výkaz práce Župného úradu v Banskej Bystrici. 

Revízia okresných úradov. Revízia obecných fondov. Výkaz činnosti policajných 
úradov vo Zvolene a v Žiline. 

 

   

146.  I/1  3216–4164  130  
 Žiadosti nádenníkov nemocníc v zvýšenie miezd. Výkaz župného hospodárstva 

v Banskej Bystrici. Kontrola okresných úradov. Výkaz práce a zostatkov 
Župného úradu v Prešove. Výkaz mesačných kontovacích skúšok u župného 
úradu v Bratislave. Dary na hospodársku obrodu Slovenska. 

 

   

  4206–4942  131  
 Oficiálna komisia advokátskej a súdnej terminológie. Revízia župných úradov v 

Nitre, Banskej Bystrici a v Prešove. Kurz samosprávnej stráže bezpečnosti. 
Úprava zdravotnych obvodov  na Slovensku. Prehľad činnosti Hlavného 
veliteľstva žandárstva. Kontrola okresných a notárskych úradov.  

 

   

  4973–5012  132  

 Prideľovanie obecných notárov a obvodných lekárov. Evidencia vedľajších 
príjmov obvodných a mestských lekárov. 

 

   
  5019–6202  133  

 Kontrola okresných  a notárskych úradov. Úprava služobného pomeru lekárov. 
Systemizácia služobných miest na Slovenskej univerzite. Revízia Okresného 
súdu v Dolnom Kubíne. Agenda zdravotných sestier protitrachomovej akcie.   

 

   

  6261–7100  134  



 

 Osobné výkazy bývalých zamestnancov českej národnosti, prepustených zo 
služieb Slovenského štátu. Kontrola okresných a notárskych úradov. Výkaz 
mesačných kontovacích skúšok u Župného úradu v Ružomberku. Sťažnosť na 
Okresný úrad v Gelnici. Osobné veci žandárov. Smernice pre arizáciu štátnymi 
zamestnancami. Uvoľňovanie gardistov zo zamestnania pri plnení radových 
povinností.   

 

   

  7118–8213  135  

 Postup pri vyšetrovaní zamestnancov verejnej správy vnútornej. Návrh na 
zriadenie školy pre výcvik dôstojníkov účtovnej kontroly. Vylúčenie Židov z 
verejných služieb. Policajné opatrenia voči náboženským sektám. Revízia 
župných úradov v Ružomberku a Trenčíne. Revízia okresných úradov. Kontrola 
hospodárskej správy Ministerstva vnútra.Rozmiestňovanie notárov. Zrušenie 
zdravotných obvodov.   

 

   

146.  I/1  8263–10252  136  
 Výcvik HG. Zriadenie pracovných útvarov. Zriadenie odbočky ÚŠB v Prahe. 

Sústredenie žandárov na východnom Slovensku. Žiadosti námezdných 
robotníkov o zvýšenie miezd. Spolupráca notárov pri prevádzaní pozemkovej 
reformy. Revízia Štátnej nemocnice v Kvetnici . Kontrola okresných úradov. 
Likvidácia Okresného úradu v Moldave. Memorandum notárov z 
inkorporovaného územia.   

 

   

  10253  137  
 Revízia činnosti Slovenskej Dunajplavby, účastinná spoločnosť     
   

  10254–12082  138  
 Osobitné služobné skúšky výkonných dôstojníkov. Systemizácia miest učiteľov 

na odborných školách pre ženské povolania. Kontrola Župného úradu v 
Ružomberku. Kontrola policajného úradu v Žiline. Kontrola okresných a 
notárskych úradov. Likvidácia Okresného úradu v Seredi.   

 

   

  12360  139  
 Zriadenie kvalifikačnej komisie pri Ministerstve vnútra. Kvalifikácia 

zamestnancov verejnej správy. 
 

   

  12361–12362  140  
 Kvalifikácia zamestnancov polície. Protižidovské nariadenia. Vianočná 

remunerácia zamestnancov Ministerstva vnútra.   
 

   

  12363–12364  141  
 Kvalifikácia zamestnancov verejnej správy vnútornej. Žurnálna služba na KÚ a 

MV. Služobný postup zamestnancov verejnej správy.   
 

   

  12364–15455  142  
 Zoznam zamestnancov ÚŠB. Ustanovenie branných referentov. Produktívna 

starostlivosť o nezamestnaných. Mzdy námezdných pracovníkov počas 
brannej pohotovosti štátu. Kontrola Župného úradu v Trenčíne. Kontrola 
štátnych nemocníc a okresných úradov. 

 

   

146.  I/1  15469–19956  143  



 

 Politické pomery v nitrianskom okrese. Pokyny pre tlač a rozhlas. Zostavenie 
zdravotných katastrov. Úprava miezd kúpeľných zamestnancov. Úprava 
majetko–právnych pomerov košicko–bohumínskej účastinnej spoločnosti. 
Zákaz Židom chodievať na úrady. Kontrola župných, okresných a notárskych 
úradov. Dary na zlatý poklad štátu. Prideľovanie notárov.   

 

   
  20036–28238  144  

 Slovensko–maďarská dohoda o úprave pohraničného styku – neprístojnosti. 
Obežník ÚŠB vo veci nepokojov na Slovensku, vyvolaných odsúdením 8 
komunistov v Maďarsku. Rozdelenie spisového materiálu Ústredného 
pátracieho oddelenie a Všeobecnej kriminálnej ústredne v Prahe. 
Memorandum vo veci reorganizácie poisťovníctva na Slovensku. Prideľovanie 
notárov. Kontrola obecných úradov, nemocníc a ústavov.   

 

   

147.  I/2  2–250  145  
 Hospodárske záležitosti štátnych policajných úradov. Presun pôsobnosti 

civilnej protileteckej obrany na policajné úrady. Pokyny pre vyplácanie 
preddavkov. Pasová kontrola v Slanci. Zriadenie notariátu vo Svätom Ondreji.   

 

   

  251–1073  146  
 Hospodárske a organizačné veci policajných úradov. Výkaz príslušníkov českej 

národnosti žijúcich na Slovensku. Presťahovanie spisového materiálu býv. 
okresov Levice a Pukanec. Rozvrh práce ministerstiev na rok 1941. 
Memorandum starostu v Handlovej o pomeroch v obci. Zmeny organizačných 
predpisov žandárstva. Pasová kontrola Kúty – Břeclav. Brožúra  
“Prsteň” – propagácia fondu “Zlatý poklad SR”. Zlov– Bohoslužby, Četníci – 
zmena označenia. 

 

   

  1140–1516  147  
 Prevedenie zákona o verejnej správe vnútornej. Zbierková akcia na obranu 

štátu. Pasová kontrola v Drietome. Organizačné veci polície. Vklady u Poštovej 
sporiteľne v Prahe – žiadosti o kontokorentné zálohy.   

 

   
147.  I/2  1521–3082  148  

 Zriadenie okresného úradu a súdu v Seredi. Rozvrh práce Hlavného súdu v 
Bratislave na rok 1941. Výkaz činnosti policajných úradov v Prešove a 
Michalovciach za rok 1940. Pohraničné stanice v styku s Protektorátom. 
Výstroj a výzbroj neuniformovanej stráže bezpečnosti. Organizačné štatúty 
obcí Vyšný a Nižný Šebeš. Vládny návrh zákona o Stavebnom úrade a o Fonde 
pre výstavbu robotníckych domkov.   

 

   

  3136–3668  149  
 Rozhlasové relácie Slovenského rozhlasu. Žiadosti výpis z konskripcie Židov 

roku 1848–51. Evidencia a výkazy o umiestnení štátnych úradov. Likvidácia 
Okresného úradu v Parkani. Časopis “Moderne Welt”. Reklamné prospekty 
autozávodovRinghoffer– Tatra. Predĺženie vysielania bezpečnostných správ.   

 

   

  5671–8137  150  
 Likvidácia okresných úradov v Snine, Seredi a Pukanci. Zoznam ústavov, 

podnikov a zariadení podliehajúcich rezortu Ministerstva vnútra. Žiadosti o 
výpis z konškripcie Židov. Organizačné veci polície a žandárstva. Preloženie 

 



 

Okresného úradu zo Skalice do Holíča. 
   

  8138–12433  151  
 Správa o činnosti Policajného riaditeľstva v Bratislave. Zriadenie Komitétu 

hospodárskych ministrov /KHM/. Zmeny v obvodoch obecných a obvodných 
notárskych úradov. Žiadosti o výpis z konskripcie Židov. Kontrola hospodárskej  
správy Ministerstva vnútra. 

 

   

  12514–16724  152  
 Hospodárske a organizačné veci žandárstva a polície. Podpory baníkov. Súpis 

Židov do pracovnej služby. Nezriadené pomery v kúpeľoch Štubnianske 
Teplice. Časopis “Radosť a Práca”. 

 

   

  16832–28215  153  
 Slovensko–maďarská dohoda o depozitách. Porada o spolupráci Knižnice 

Slovenskej univerzity v Bratislave so Slovenskou národnou knižnicou v 
Martine. Žiadosť o výpis z konskripcie Židov. Príručka o štátnom občianstve.   

 

   

148.  I/3  159–400  154  
 Osnovy zákonov a nariadení: o visutej lanovke na Lomnický štít, o obecnom 

hospodárení, o trestných činoch proti Ľudskému životu. Slovensko–maďarská 
delimitačná komisia, Slovensko–nemecká zmluva o delimitácii. Správy o 
iniciatívnych podnikaniach ministerstiev.   

 

   

  606–810  155  

 Osnovy zákonov a nariadení: o úhrade výpomocí požívateľom baníckeho 
poistenia, o trestných činoch proti štátu, o podpore sústavnej elektrifikácie. 
Obchodná dohoda Slovensko–sovietská. Bernská konferencia na ochranu 
literárnych a umeleckých práv. Protokoly z porád vládnych výborov.   

 

   

  811–916  156  

 Osnovy zákonov a nariadení: o výkupe poľnohospodárskych nehnuteľností, o 
nemocenskom poistení verejných zamestnancov, o poslovenčení priezvisk. 
Archív medzištátnych zmlúv hospodárskej povahy. Slovensko–nemecká 
dohoda o poplatkoch za povolenie pobytu a práce. 

 

   

  928–1147  157  
 Osnovy zákonov a nariadení: o sústredení peňažníctva a súkromného 

poisťovníctva, o civilnej protilietadlovej ochrane, o služobnej pragmatike. 
Slovensko–maďarská zmluva o právnej pomoci civilnej a trestnej.   

 

   

  1159–1526  158  
 Osnovy zákonov a nariadení: o obecných obvodných notariátoch, o povinnosti 

fyzicky pracovať, o stíhaní protištátnej činnosti štátnych zamestnancov, o 
sociálnom a penzijnom poistení vyšších štátnych úradníkov, o pomere počtu 
učňov k počtu pomocníkov v živnostiach. Návrh na zdanenie bezdetných 
rodín. 

 

   

  1719–2409  159  
 Osnovy zákonov a nariadení: o dočasnej úprave verejného notárstva, o 

prípravnej sudcovskej službe, o pokračovaní pri výkupe židovských 
 



 

poľnohospodárskych nehnuteľností, o zdravotných prirážkach. Návrh na 
odstránenie Čechov a obsadenie ich miest Slovákmi. Ochrana redaktorského 
titulu.   

   

148.  I/3  2413–3289  160  
 Osnovy zákonov a nariadení: o hospodárskom pláne štátu, o zmene služobnej 

inštrukcie pre finančné prokuratúry, o služobných rovnošatách civilných 
štátnych zamestnancov. Spisová a majetková rozluka s Protektorátom. 
Slovensko–nemecká dohoda o poručenstve a opatrovníctve. Jednanie s 
Nemeckom o stavebnom ruchu. Obchodná dohoda s Itáliou. Prepustenie 
vydatých žien zo štátnej služby.   

 

   

  3449–3890  161  

 Osnovy zákonov a nariadení: o ustálení pojmu Žid a o prestúpení Žida na 
kresťanskú vieru, o starostlivosti o vojnových poškodencov. Pamätný spis 
nemeckých vojnových vyslúžilcov na Slovensku.   

 

   

  3967–4824  162  

 Osnovy zákonov a nariadení o technickej komore, o služobných prídavkoch 
štátnym zamestnancom, o úprave priamych daní, o roľníckom oddĺžení, o 
židovských podnikoch, o politickej polícii. Zákaz vykonávania praxe židovských 
lekárov. Kompetencie ústredných úradov. 

 

   

  4875–6200  163  
 Osnovy zákonov a nariadení:  o zriadení reeskontného a lombardného ústavu, 

o daňových opatreniach, o pôsobnosti a riešení sporov medzi súdmi a 
administratívnymi úradmi. Slovensko–nemecká dohoda o Všeobecnom a 
zvláštnom fonde. Slovensko–maďarská dohoda o úprave vzájomnej toverovej 
výmeny. Výmena súdnych depozít s Nemeckom.  
Celoštátny hospodársky plán. Vodný zákon. 

 

   

  6552–7444  164  
 Osnovy zákonov a nariadení: o odškodnení Židov prepustených zo štátnych a 

verejných služieb, o hudobnom a dramatickom konzervatóriu, o skúšobnom 
poriadku pre doktorské skúšky na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity, o 
sociálnej povinnosti príslušníkov prezenčnej, pracovnej služby, o úprave 
služobných a platových pomeroch úradníkov železníc.   

 

   
148.  I/3  7502–9934  165  

 Osnovy zákonov a nariadení: o finančných otázkach Židov, o súkromnou 
poistení, o organizovaní Slovenského leteckého zboru, o verejnej ochrane 
mládeže a o verejnom poručenstve, o obecnom poľovnom práve, o dovoze a 
vývoze hospodárskych zvierat, o úprave služobného pomeru arizátorov, o 
zriadení poradného zboru a zmierčich orgánov vo veciach peňažníctva, italská 
dohoda o otázkach súkromného poistenia. Bulharský zákon o ochrane národa. 
Úprava služobného pomeru zamestnancov baní a hutí.  

 

   

  10011–10440  166  
 Osnovy zákonov a nariadení: o priamych daniach, o ľudových školách, o 

zmenkovom poplatku, o mimoriadnych zásahoch do vedenia grémií.   
 

   



 

  10441–13721  167  
 Osnovy zákonov a nariadení: o baníckom poistení, o zdokonalení vnútornej 

správy a o zlepšení robotníckych miezd, o zákaze vypovedania azijských 
nájomníkov z bytov, o služobnom poriadku zamestnancov štátnych lesov a 
majetkov, o štatistike zahraničného obchodu, o obmedzení osobnej slobody 
Židov, madridské dohody o značkovaní tovaru. Zriaďovanie úverných 
družstiev. Návrh dohody s Nemeckom o Dunaji a Morave. Branná výchova HG 
– trestné sankcie.   

 

   

  13779–14776  168  
 Osnovy zákonov a nariadení: o lesnom a drevárskom hospodárstve, o zriadení 

Pomocného fondu peňažných ústavov, o prerušení a odklade trestov za stavu 
brannej pohotovosti štátu, o organizačnom štatúte Slovenskej vysokej školy 
technickej. Medzištátne rokovanie Slovensko–nemecké o baníctve.   

 

   

  14767–17824  169  

 Osnovy zákonov a nariadení: o pracovnej povinnosti Židov, o poistení osôb v 
čase brannej pohotovosti štátu, o Sociálnom ústave HSĽS. Návrh na zriadenie 
Slovenského historického ústavu.   

 

   

  17902–22172  170  

 Osnovy zákonov a nariadení: o trestných činoch, o zriadení Ústredného úradu 
pre ochranu živnostenského vlastníctva, o zriadení STK, o HKS, o Sväze 
vysokoškolského študentstva.  
Zápis o finančnej a hospodárskej spolupráci medzi Slovenskom a Nemeckom.   

 

   

148.  I/3  22411–26225  171  
 Osnovy zákonov a nariadení: o úprave obchodu s poľnohospodárskymi 

plodinami, o národne socialistickej ústave “Deutsche Partei”, o sociálnom a 
penzijnom poisten.  
Autobusová doprava Viedeň – Bratislava – Krakov. 

 

   

  26226–28196  172  
 Osnovy zákonov a nariadení: o dani prepychovej a z obratu, o zriadení 

vojenských súdov, o jednorazovej výpomoci dôchodcom, o pojme cigáň.   
 

   

  28200  173  
 Osnovy trestného poriadku.  
   
 1942  
   

149.  11  293–4545  174  
 Prepustenie Židov zo služieb zdravotných ústavov a zariadení. Trestná 

záležitosť proti Ľ. Križanovi, V. Hrdinovi a M. Hudákovi. Personálne zmeny vo 
vedení Kriminálnej ústredne v Bratislave. Žiadosť Muzeálnej slovenskej 
spoločnosti o podporu. Nábor členov Spolku Sv. Vojtecha.   

 

   

150.  12  2762  174–175  
 Spisová rozluka s Maďarskom.  
   

  M 725  176  



 

 Zmeny v obvodoch a sídlach obecných a obvodných notárskych úradov.    
   

151.  13  1160–4460  176  
 Návrh zákona o odškodňovaní choroby z povolania. Návrh vládneho 

nariadeniao doplnení zoznamu prepychových predmetov, o daňových úľavách 
na opravu domov. Protokol o obchodnom styku so Švédskom. Návrh zákona o 
minimálnych prémiach o životnom poistení. Vládny  návrh zákona o podpore 
stavebného podnikania. Osnova nariadenia o sociálnych dôchodkoch. Dohoda 
o ustanovení dánsko–nemecko–fínsko–švédskej komisie na prerokovanie 
regulácie spotreby dreva. Osnova vládneho nariadeniao sadzbe dane z obratu 
pri dovoze tovaru. Zasadnutie Snemu Slovenskej republiky. Novelizácia 
úrazového zákona.   

 

   

152.  14  1–31  177  
 Pracovné povolenia pre Židov, oslobodenia od pracovnej povinnosti, 

prepustenie z pracovných táborov, sťažnosti na Židov, žiadosti o oslobodenie 
od nosenia hviezdy, hromadné transporty Židov, vyhlášky a smernice o 
označovaní Židov, odsune, kontrole protižidovských opatrení, obmedzenie 
cestovania, zriaďovanie úradovní pre ubytovanie strediská Židov, zoznamy o 
počte Židov, kontrola živnostenských židovských preukazov, žiadosti podnikov 
o povolenie zamestnávať Židov. 

 

   

  36–148  178  
 Zriaďovanie pracovných stredísk pre Židov, žiadosti podnikateľov a 

hospodárskych pracovníkov o prideľovanie Židov do zamestnania, zrušenie 
preškolovacích učilíšť židovskej mládeže, preraďovanie židovských robotníkov 
z dočasných stredísk na rôzne práce, zisťovanie arijského pôvodu pre 
vyplácanie poistného, finančné záležitosti pracovného tábora v Krupine, 
smernice k výkonu protižidovských nariadení /nar. č. 198/1941 Sl. z./, 
opatrenia na dislokáciu Židov v Bratislave a v Prešove, ubytovanie Židov v 
pracovnom tábore Sereď, finančné prostriedky pre výstavbu ubikácií, plán 
výstavby, zaraďovanie Židov do pracovných táborov, návrh na vysťahovanie 
Židov, súpis židovských remeselníkov, postavenie zamestnancov Ústredne 
Židov, oslobodzovanie Židov od núteného pracovného nasadenia, 
nasadzovanie Židov do práce.   

 

   

  149–170  179  
 Žiadosti o povolenie zamestnávať árijcov v židovských domácnostiach, Židov u 

árijcov, opatrenia proti porušovaniu nariadenia o zamestnávaní Židov, 
povolenie pre zamestnávanie Židov v podnikoch a závodoch, úpravy o zákaze 
Židom vykonávať lekársku prax, habanie ordinácií Židom, zoznamy židovských 
lekárov, elaborát, týkajúci sa vytvorenia produktívnych pracovných možností 
pre Židov v dislokačných táboroch a strediskách.   

 

   
152.  14  171–233  180  

 Zoznamy židovských lekárov ponechaných v lekárskej praxi, dotazníky o 
vykonávaní praxe, opatrenia týkajúce sa židovských majetkov, cestovné pasy 
Židov – spôsob vydávania odmeny strážnej službe v židovských táboroch, 
vyhlášky Ministerstva vnútra o ohlasovacej povinnosti, evidencii a legitimácii 
Židov, vysvetlenia k židovskému kodexu, zriadenie pracovného tábora pre 
Židov v Čadci, koncentračného tábora v Oremlazi, prevzatie vojenského 

 



 

barákového tábora vo Zvolene pre ubikácie Židov, zriadenie krajčírskych die lní 
v Seredi, smernice pre zamestnávanie Židov v štátnych podnikoch, návrh na 
zásobovanie ľudových židovských kuchýň, návrh na zriadenie montážnej 
dielne v Trnave, výroba betónových rúr v pracovnom tábore Sereď, 
zriaďovanie židovských zásobovacích záhradníctiev v pracovných táboroch, 
zapojenie Židov do akcií Všeobecného stavebného družstva, zriadenie 
stolárskej dielne v pracovnom tábore Sereď, obežník o štátnom vyživovacom 
príspevku rodinným príslušníkom Židov nasadených do pracovných táborov, 
“pamätný spis” o pracovnom postavení židovských učiteľov, žiadosť 
Mittelmanna o podporu za vojenské zásluhy, vyčlenenie sídliska Židom v 
Prešove, odstraňovanie firemných a reklamných nápisov Židov, vyhlášky 
Ministerstva vnútra o zákaze vstupu Židom do verejných podnikov, obchodov, 
kúpalísk a pod.   

   

  235–304  181  
 Revízia zamestnaných Židov; žiadosť hostinského Horáka o povolenie vstupu 

Židom do kaviarne; žiadosti o povolenie zamestnávať židov; o zaradenie do 
pracovných táborov; zrušenie preškolovaciehoúčilišta židovskej mládeže pre 
poľnohospodárske práce v Turej Lúke; žiadosti zamestnávateľov o predĺženie 
pracovného povolenia pre Židov; nasadzovanie Židov do pracovných stredísk 
Nováky, Sereď; zál. správy stavby ubikácií v Seredi a v Novákoch; smernice 
Ústredného hospodárskeho úradu ohľadom arizačných zmlúv; devízové  
predpisy k prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva Slovenského štátu; 
finančné záležitosti pracovných útvarov, prenajímanie pozemkov pre 
pracovné tábory; mimoriadna dávka zo židovského majetku – vymáhanie a 
úprava; pracovné možnosti pre Židov na východnom Slovensku – hlásenie; 
lekárska starostlivosť o Židov – zriadenie an bilancie v Novom Meste nad 
Váhom; vysťahovanie Židov z Bratislavy do koncentračných stredísk na 
Slovensku a Žiliny; porušovanie kompetencie Ústredne Židov; vojenský pomer 
zamestnancov 14.odd. MV; zriadenie strediska pre Židov v Bardejovských 
kúpeľoch.   

 

   

152.  14  305  182  

 Súpis Židov podľa §  6 nariadenia č. 198/1941 Sl. z.; smernice pre súpis; súpis 
Židov okresu Bánovce, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava. 

 

   

  305  183  

 Súpis Židov okresu Bratislava, Brezno, Čadca.  
   
  305  184  

 Súpis Židov okresu Dobšiná, Dolný Kubín, Girltovce, Hlohovec, Humenné.   
   

  305  185  
 Súpis Židov okresu Ilava, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Kremnica, Krupina, 

Levoča, Liptovský Mikuláš, Lovinobaňa, Malacky.   
 

   

  305  186  
 Súpis Židov okresu Medzilaborce, Michalovce, Modra, Modrý Kameň.   
   

  305  187  
 Súpis Židov okresu Myjava, Námestovo, Nová Baňa, Nové Mesto nad Váhom,  



 

Piešťany, Poprad, Považská Bystrica. 
   

  305  188  
 Súpis Židov okresu Prešov, Púchov, Prievidza, Revúca, Ružomberok.   
   

  305  189  
 Súpis Židov okresu Sabinov, Senica, Skalica, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, 

Stropkov. 
 

   

  305  190  
 Súpis Židov okresu Topoľčany, Trebišov, Trenčín.   
   

152.  14  305  191  
 Súpis Židov okresu Trnava, Trstená, Turčiansky Sv. Martin, Veľká Bytča, Zlaté 

Moravce, Zvolen.   
 

   

  305–460  192  
 Súpis Židov okresu Žilina, Úprava Ministerstva vnútra o označovaní praxe 

židovských lekárov, finančné náklady na pracovné tábory, výkon funkcií 
veliteľov pracovných stredísk, žiadosti o uvoľnenie z pracovného strediska, 
zriadenie pracovného strediska pre Židov v Liptovskom Sv. Petri. pracovný 
tábor Židov vo Vyhniach a Námestove, vykázanie Židov cudzincov z Martina, 
zamestnávanie židovských odborníkov na vodných stavbách, súpis židovského 
majetku na Slovensku, nasadzovanie a uvoľňovanie Židov z pracovných 
táborov, likvidovanie židovských živností, žiadosti Židov o oslobodenie  spod 
označenia, určovanie židovského pôvodu, deložovanie z bytov, príprava 
uzákonenia povinnej predvojenskej pracovnej služby, záhradníctvo v 
Topoľčanoch – rozšírenie kapacity, záhradníctvo v Žiline – smerné číslo 
rozvoja, záležitosti záhradníctva v Nitre, Seredi a v Novákoch, zriadenie 
preškoľovacieho učilišťa v Kružlovej, zamestnanie židovskej preškoľovacej 
komisie, žiadosť na využitie židovských pracovných síl pri spracovaní dreva, 
revízne správy o činnosti pracovných stredísk v súvislosti so stavbou trate 
Prešov – Vranov – Strážske, žiadosti o oslobodenie Židov od nútenej pracovnej 
povinnosti, riešenie tzv. cigánskej otázky, návrh Ústredne Židov na využitie 
židovských pracovných síl v rôznych výrobných odvetviach, žiadosti penzistov 
– Židov o výnimku z povinného vysťahovania sa z Bratislavy a nosenia hviezdy, 
kontrola živnostenských preukazov Židov.   

 

   
  466–500  193  

 Arizácia židovských podnikov, opatrenia proti Židom vo vzťahu k Nemecku, 
udeľovanie výnimiek k poplatkom zo židovského majetku, nasadzovanie Židov 
na nútené práce, zriaďovanie zásobovacích záhradníctiev pri pracovných 
táboroch, návrhy na zriadenie hydinárskej farmy v evakuačnom stredisku 
Trnava, doplňovanie Židovských robotníkov v pracovnom tábore Nováky, 
správa o židovskom preškoľovacom kurze v Bánovciach nad Bebravou, 
zriadenie pracovného tábora v Banskej Štiavnici, vykonanie prvej etapy 
prezentácie Židov, odvodné zoznamy Židov okresov Bánovce nad Bebravou, 
Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Bardejov.   

 

   

  500  194  
 Odvodné zoznamy Židov okresu Bratislava.    



 

   

152.  14  500  195  
 Odvodné zoznamy Židov okresu Bratislava, Brezno, Čadca, Dobšiná,  Dolný 

Kubín, Gelnica, Giraltovce. 
 

   

  500  196  
 Odvodné zoznamy Židov okresu Hlohovec, Hnúšťa, Humenné, Ilava, 

Kežmarok, Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča.  
 

   

  500  197  
 Odvodné zoznamy Židov okresu Liptovský Mikuláš, Lovinobaňa, Malacky, 

Medzilaborce, Michalovce. 
 

   

  500  198  
 Odvodné zoznamy Židov okresu Modra, Modrý Kameň, Myjava, Námestovo, 

Nitra, Nová Baňa, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany.  
 

   

  500  199  
 Odvodné zoznamy Židov okresu Poprad, Považská Bystrica, Prešov,  Prievidza, 

Púchov, Revúc, Ružomberok. 
 

   

  500  200  
 Odvodné zoznamy Židov okresu Sabinov, Senica, Skalica, Spišská Nová Ves, 

Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Topoľčany, Trebišov.   
 

   

  500  201  
 Odvodné zoznamy Židov okresu Trenčín, Trnava, Trstená, Veľká Bytča.  
   

  500  202  

 Odvodné zoznamy Židov okresu Vranov, Vyšný Svidník, Zlaté Moravce, Zvolen, 
Žilina. 

 

   

152.  14  501  203  

 Súpis 21 židovských žien od 16 do 45 r.: Smernice pre súpis; 20 mamy okresu 
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Cadca, Dobšiná, Dolný 
Kubín, Hnúšťa, Kežmarok, Kysucké Nové Nové Mesto, Levoča, Liptovský 
Mikuláš, Lovinobaňa, Malacky,  Medzilaborce, Michalovce, Modra, Modrý 
Kameň, Myjava, Námestovo, Nitra, Nová Baňa, Nové Mesto nad Váhom, 
Poprad. 

 

   

  501  204  
 Zoznamy židovských žien okresu Prešov, Prievidza, Piešťany , Puchov, 

Ružomberok, Sabinov, Senica, Skalica, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, 
Stropkov, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Trstená, Turčiansky Martin, 
Veľká Bytča, Vranov, Vyšný Svidník, Žilina.   

 

   

  5002–636  205  
 Žiadosti o povolenie vykonávania lekárskej praxe Židom; návrh na úpravu 

obchodných ciest Židov–porovnávacie sčítanie Židov v podľa počtu obyvateľov 
jednotlivých obcí: zriadenie ošetrovne v pracovnom tábore Nováky; vyhláška 
MV O obmedzovaní sťahovaniaŽidov; označovanie židovských bytov; 

 



 

zaraďovanie Židov do pracovných stredísk, zamestnávanie Židov v 
železničnom rezorte Ministerstva dopravy a verejných prác; držba lekárskych 
nástrojov Židov; dislokácia Židov choromyseľných, tuberkulóznych a starcov; 
zákaz prístupu Židom do reštaurácií a hotelov; zisťovanie árijského pôvodu; 
zamestnávanie Židov bez pracovného povolenia v Seredi; zoznam židov 
inžinierov; organizácia Ústredne Židov: Výkon nariadení o právnom postavení 
povolenia Židov; odovzdanie židovských nehnuteľností Všeobecnému 
stavebnému družstvu; súdne stíhanie J. Stauba za predražovanie; habanie 
židovských motorových vozidiel; nákup mlieka v Spoločnej zberni pre Židov; 
spôsob zásobovania koncentračných stredísk a pri evakuácii Židov; bytové 
prehliadky židovských lekárov v Ružomberku; žiadosti Židov o škrtnutie v 
odvodných zoznamoch; obmedzovanie pobytu Židom na mestských uliciach; 
úpravy pre transportovanie Židov; zrušenie koncentračného strediska v Žiline; 
šetrenie pomerov v liptovskej úvernej banke v súvis losti so zamestnávaním 
Židov; policajné opatrenia pri sústreďovaní Židov na Patrónke v Bratislave; 
žiadosti o oslobodenie od označenia; spôsob označovania židov; opatrenia 
ÚŠB v súvislosti s výkonom protižidovských akcií; žiadosť fyBeznák a spol. o 
povolenie zamestnávať Židov pri zbere liečivých rastlín.   

   

  637–639  206  
 Úpravy Ministerstva vnútra okresným a policajným úradom a a 

koncentračným strediskám o sústreďovaní a preprave Židov; transporty z 
jednotlivých okresov.   

 

   

152.  14  640–700  207  
 Výzbroj HG pre eskortovanie Židov, pomoc žandárstva pri eskortovaní Židov, 

prikazovanie práce Židom podľa § 22 vl. n. č. 198/1941 Sl.z. v súkromných a 
štátnych podnikoch, zákaz Židom meniť byty a zdržovať sa mimo bytov, 
sústreďovanie Židov, zriaďovanie pracovných stredísk, povoľovanie 
zamestnávať Židov, prezentácia Židov, riešenie ubytovania Židov v štátnych 
domoch, pracovné zaraďovanie a preraďovanie Židov, rozkaz voliteľov 
transportov na vykonanie osobnej prehliadky, zoznam Židov zaisťovacieho 
tábora Ilava, memorandum židovských cirkevných zväzov prezidentovi Tisovi, 
sústreďovanie a preprava Židov zaradených na nútené práce, zoznamy 
prepravovaných do koncentračného strediska Bratislava –Patrónka, transport 
Nováky, koncentračné stredisko Poprad.   

 

   

  700  208  

 Zoznamy Židov transportovaných do koncentračného strediska z Popradu, 
Serede, Patrónka do Žiliny a Nitry.   

 

   

  700  209  

 Zoznamy Židov transportovaných do koncentračného strediska zo Žiliny do 
Novák, Spišská Nová Ves, Levoča, Prešov, Trebišov, Humenné. 

 

   

  700  210  

 Sústreďovanie a transportovanie Židov, zoznamy Židov z jednotlivých okresov, 
ktorí majú byť transportovaní. 

 

   

  705–706  211  

 Transportovanie Židov do koncentračných stredísk, zoznamy Židov z  



 

jednotlivých okresov, ktorí majú byť transportovaní. Lekárske osvedčenia o 
neschopnosti k transportovaniu. Výnimky na zásah vyšších orgánov.  

   

  707–709  212  
 Sústreďovanie a preprava Židov.    
   

  709–712  213  
 Sústreďovanie a preprava Židov, zoznamy transportov, 3 transporty z 

Bardejova, transport žien. 
 

   

152.  14  721–815  214  
 Pracovné povolenia židovským príslušníkom, Židia – zberači peria – úprava 

pracovného pomeru k firme Paperod: prikazovanie Židov na práce rôznym 
podnikom; žiadosti Židov o výmaz z transportných zoznamov alebo o 
preradenie, zriadenie zaisťovacieho tábora pre  dezertovaných Židov V 
Novákoch, sústreďovanie práceschopných Židov v Bardejove; krsty Židov v 
evanjelickej cirkvi; žiadosti Židov o povolenie pre sťahovať sa, dezercie Židov z 
pracovných táborov, nemeckí poradcovia v koncentračných táboroch; židovskí 
utečenci – vykázanie z Maďarska; zoznamy Židov zamestnaných v Ústredni 
Židov; nasadzovanie tajných v koncentračných táboroch; smernice 
Ministerstva vnútra bezpečnostným zložkám pri transportovaní Židov, 
uvoľnenie financií pre vysťahovanie Židov: sústreďovanie Židovských lekárov.   

 

   

  816–995  215  
 Telefonické záznamy z koncentračných stredísk: žiadosti podnikov a 

jednotlivca o oslobodenie od nútenej práce židovských zamestnancov, o 
nasadenie do pracovných táborov, o prepustenie z pracovného strediska, o 
pracovné povolenie, prepustenie Židov maďarskej národnosti z 
koncentračných stredísk; zákaz obchodovania; kontrola pracovných povolení 
židovských zamestnancov, zákaz ukrývania Židov: úpravy a príkazy Berlína na 
odtransportovanie Židov; kolaudácia prác vykonaných pracovným strediskom 
pre Židov v Hiadli; výkon protižidovských opatrení, týkajúci sa maďarských 
občanov. 

 

   

  996–1145  216  

 Oslobodenie Židov od nútenej práce; prepúšťanie chorých z pracovných 
táborov; hlásenia koncentračného strediska Bratislava Patrónka o preprave 
vydatých Židoviek, o pokrstených Židoch; nasadzovanie židovských 
príslušníkov do pracovných táborov; hlásenia o ich transportovaní; arizátori 
židovských podnikov v okrese Trnava, Nitra; žiadosti podnikov o prepustenie 
židovských zamestnancov z koncentračného tábora; hlásenia o stavoch Židov v 
koncentračnom stredisku Nováky; žiadosti podnikov o pracovné povolenia; 
príkazy Ministerstva vnútra na prepustenie niektorých Židov z pracovných 
táborov.   

 

   

  1146–1200  217  
 Žiadosti podnikov a jednotlivcov o prepustenie židovských zamestnancov z 

pracovných táborov, o pracovné povolenie; úpravy Ministerstva vnútra 
koncentračným strediskám o sústreďovaní a preprave Židov; zoznamy 
transportovaných z jednotlivých okresov Slovenska. 

 

   



 

152.  14  1200  218  
 Predloženie zoznamov, výkazov policajných a okresných úradov Ministerstva 

vnútra o sústreďovacej akcii Židov, transportné zoznamy Židov okresu 
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica. Zoznamy Židov, 
ktorým bola udelená výnimka prepustenia.   

 

   

  1200  219  
 Zoznamy Židov určených k transportu do koncentračných stredísk do KS Brod 

– Patrónka., Židov zaradených na základe výnimky do hospodárskeho života, 
chorých a práceschopných okresu Bardejov, Bratislava.   

 

   

  1200  220  
 Sústreďovanie Židov – transportné zoznamy práceschopných , chorých, 

pokrstených, “miešanci”, okresu Brezno nad Hronom, Čadca, Dobšiná, 
Gelnica, Giraltovce, Hnúšťa, Hlohovec, Humenné, Ilava, Krupina, Kremnica, 
Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lovinobaňa, Malacky do KS Patrónka, 
výnimky.   

 

   

  1200  220a  
 Výkazy žiadateľov a výnimky.    
   

  1200  221  
 Zoznamy Židov určených na transport resp. oslobodených od sústreďovania z 

okresu Medzilaborce, Michalovce, Modra, Modrý Kameň, Myjava, Námestovo, 
Nová Baňa, Nováky, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany.   

 

   

  1200  222  
 Zoznamy Židov určených na odsun resp. oslobodených od neho do 

koncentračných táborov  
/stredísk/ z okresu Poprad, Považská Bystrica, Prievidza. Zoznam Židov v 
transporte z Prešova do Popradu a Serede. 

 

   
  1200  223  

 Sústreďovanie Židov, zoznamy Židov určených do koncentračných stredísk z 
okresu Levoča, Malacky, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Ružomberok, 
Sabinov, Senica, Skalica, Spišská Nová Ves. 

 

   

  1200  224  

 Sústreďovanie Židov, zoznamy určených na odstup do koncentračných 
táborov z okresu Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Trebišov, 
Trenčín. Transport Stropkov, Levoča – Spišská Nová Ves. 

 

   

152.  14  1200  225  

 Koncentrácia Židov, predkladanie zoznamov na odsun do koncentračných 
táborov z okresu Trnava, Trstená, Veľká Bytča, Vranov, Zlaté Moravce, Zvolen, 
Žilina. 

 

   

  1200  226–228  

 Transportovanie Židov z koncentračných stredísk z Bratislavy, Popradu, 
Kremnice do Žiliny, premiestňovanie jednotlivých skupín v rámci 
koncentračných táborov na Slovensku. Zoznamy majetku a liečiv odobratých 

 



 

Židom v koncentračnom tábore na Patrónke. Zoznamy Židov zatknutých 
políciou a odovzdaných do koncentračného tábora Patrónka – zápisnice. 
Zoznam Židov transportovaných do Ríše z Nového Mesta nad Váhom, kde boli 
zaradení i Židia z Hlohovca a Piešťan.   

   

  1201–1464  229  
 Žiadosť podnikov, podnikateľov o povolenie zamestnávať Židov; menovanie A. 

Vaška prednostom odd.14 MV; prepúšťanie Židov z koncentračných stredísk; 
sústreďovanie a preprava Židov okresu Trnava; opatrenie ÚŠB o otázke 
preškoľovacích kurzov Židov; žiadosti Židov o povolenie pobytu na území 
Slovenska; žiadosti jednotlivcov o oslobodenie od protižidovských opatrení: 
memorandum Inžinierskej komory a Spoločenstva staviteľov K otázke 
zamestnávania neárijcov; odklad vysťahovania židovských pracovných síl v 
súkromných poisťovniach; zhabanie cenností Židom; ustanovenie 
práceschopnosti Židov; určenie dozoru HG pri sústreďovaní Židov; smernice 
MV pre postup pri stíhaní Židov – dezertérov.   

 

   
  1465–2025  230  
 Pomoc a spolupráca so žandárstvom pri sústreďovaní a preprave Židov; 

určovanie velitelov transportov; žiadosť Zverolekárskej komory o ponechanie 
Židov vo veterinárnej službe; rozhodnutia MV o ponechaní Židov v pôvodnom 
zamestnaní; pridelovanie Židov do práce na dôležité hospodárske úseky; 
zaradenie židovských robotníkov na stavebné práce; ponechanie židovských 
lekárov a lekárnikov v pôvodnom pracovnom zadelení; udeľovanie pracovných 
povolení Židom; oslobodzovanie od nútenej práce: zaradenia do 
koncentračných táborov; preprava Židov zo strediska Bratislava–Patrónka do 
strediska Žilina, Nováky, Sereď; dobrovoľný odchod maďarských Židov zo 
Slovenska; návrh na zriadenie pracovného tábora v Čadci; žiadosti rôznych 
firiem o pracovné povolenia pre Židov; text nariadenia Rišského protektora v 
Čechách a na Morave o opatreniach na ubytovanie Židov v uzavretých 
sídliskách; dezercia Židov, žiadosti firiem a občanov o oslobodenie Židov od 
nútenej práce; súpis židovskej hnuteľnosti; eskortovanie Židov do pracovných 
táborov členmi HG;  vyňatie deportačnej akcie Židov majiteľov a 
spolumajiteľov živnostenských podnikov a poradcov arizovaných firiem; 
príspevky Židov pre fond podnikov pracovnej povinnosti Židov. Zoznamy osôb 
odsúdených pre ilegálnu komunistickú činnosť od 1.1.1941 do 30.101942, 
situačné správy z ilegálnej komunistickej činnosti. 

 

   

152.  14  2026–2101  231  
 Zhabanie muzeálnych predmetov Židov pre Mestské múzeum Prešov; 

povolávanie učiteľov do verejnej židovskej Ľudovej školy v Banskej Bystrici; 
zamestnávanie židovských geometrov pri komasačných technických prácach: 
žiadosti firiem, podnikov,  jednotlivcov o povolenie zamestnávať Židov: 
stanovenie dátumu odchodu jednotlivým transportom, transporty 
koncentračného strediska Bratislava – Patrónka a Nitra; žiadosti o prepustenie 
z pracovných táborov a stredísk; záležitosti pokrstených Židov; žiadosti 
podnikov, firiem o povolenie zamestnávať Židov, žiadosti Ústredne Židov o 
cestovné povolenia, zriadenie pracovne tábora v Michalovciach; vystavovanie 
legitimácií pokrsteným Židom a “miešancom”.   

 

   
  2101–2260  232  



 

 Vystavovanie legitimácií pokrsteným Židom a Židom oslobodených a nútenej 
práce; žiadosti podnikov a firiem o povolenie zamestnávateľ Židov, o 
oslobodenie od nútenej práce, o prepustenie z pracovných táborov; 
stanovenie programu transportovania Židov mimo Slovenska.   

 

   

  2262–2547  233  
 Žiadosti firiem a podnikov o uvoľnenie židovských zamestnancov z pracovných 

táborov a o ich zaradenie do hospodárskeho života; žiadosti príbuzných a 
chorých o prepustenie z nútenej práce, o pobyt na Slovensku, o presťahovanie 
sa, písomný styk so Židmi prostredníctvom Červeného kríža; súpis zhabaných 
vecí v koncentračnom stredisku Sereď. 

 

   

  2555–3482  234  

 Poštátnenie židovských movitostí; Správa o stave židovskej agendy na 
Ministerstve financií; žiadosti rôznych firiem a podnikov o povolenie 
zamestnávať Židov; Zaradenie Židov do vodohospodárskej služby Ministerstva 
hospodárstva, transportovanie Židov do koncentračných stredísk; žiadosti 
Židov o oslobodenie od nútenej práce, o prepustenie z koncentračného 
strediska, o presťahovanie sa, žiadosť miestnych funkcionárov obce Kuchyňa o 
vysťahovanie Židov; zoznamy zamestnancov koncentračných stredísk; 
výstavba koncentračného strediska v Novákoch; opatrenia o židovskom 
poľnohospodárstve. 

 

   

  3483–4413  235  
 Žiadosti zamestnávateľov o pracovné povolenie pre židovských zamestnancov, 

o oslobodenie od nútenej práce, vypovedanie nájomníkov zo židovských 
domov; oslobodenie niektorých štátnych židovských zamestnancov od nútenej 
práce, žiadosti o prepustenie z pracovných táborov, zriadenie židovského 
chudobinca v Malackách. 

 

   

152.  14  4414–5291  236  

 Žiadosti podnikov, firiem o udelenie pracovného povolenia pre židovských 
zamestnancov, zákaz vyvlastnenia židovských nehnuteľností, cestovný plán 
prepravy Židov, žiadosti o prepustenie z koncentračného strediska, zoznamy 
členov Ústredne Židov pokrstených pred10. IX. 1941, zoznam židovských 
vlastníkov pôdy s výmerou nad 30 k. j., záležitosti židovských frontových 
bojovníkov, pracovného tábora vo Vyhniach.    

 

   

  5303–6393  237  
 Žiadosti zamestnávateľov o povolenie zamestnávať Židov, ponosa na 

udeľovanie výnimiek  Židom v Prešove, žiadosti o prepustenie Židov z 
koncentračných táborov, nasadzovanie Židov do koncentračných táborov,  
pašovanie Židov za hranice, záležitosť komunálnej pôžičky židovských 
náboženských obcí, zhabanie cenností Židom v koncentračnom stredisku 
Bratislava–Patrónka, zoznamy zhabaných vecí.   

 

   

  6397–6666  238–239  
 Potvrdenia o pridelení Židov do práce Všeobecnému stavebnému družstvu v 

Bratislave, žiadosti zamestnávateľov o pracovné povolenie pre židovských 
zamestnancov, žiadosti o oslobodenie Židov z nútenej práce, zoznamy Židov u 
jednotlivých okresov držiteľov tzv. žltých legitimácií, pokrstených a žijúcich v 

 



 

miešanom manželstve. 
   

  6666–7313  240  
 Legitimácie pre pokrstených Židov a tzv. miešancov, obežník MV o súpise 

Židov pre vysťahovanie, o vyhotovenie žltých legitimácií, správaústavo–
právneho výboru snemu a osnova vládneho nariadenia o vysťahovaní Židov, 
žiadosti zamestnávateľov o povolenie zamestnávať židovských zamestnancov, 
o oslobodenie od nútenej práce, žiadosti známych a príbuzných o prepustenie 
Židov z koncentračných táborov, ponosa a Židov v Trenčíne, sústreďovanie 
Židov, nasadzovanie do pracovného strediska, vydávanie žltých legitimácií, 
sťažnosť na žilinského Žida, zoznamy židovských stolárov na Slovensku, 
nezachovávanie smerníc o sústreďovaní Židov v Piešťanoch. Rozšírenie 
židovského chudobinca v Nitre, Židovské archívy a knižnice. 

 

   

152.  14  7314–7995  241  
 Návrh Ministerstva financií na vydanie deportačného programu Židov, žiadosti 

podnikov a firiem o povolenie zamestnávať Židov, vysťahovanie Židov do 
Švédska, ponosa na Žida Ardo v Solivare, zakročenie švédskeho konzulátu vo 
veci deportácie sovietskych židovských príslušníkov, zamestnávanie Židov v 
štátnych podnikoch, deportácia Židov do koncentračných stredísk, zoznamy 
deportovaných, nedodržanie smerníc pri odtransportovaní Židov z Popradu, 
opatrenia štátnej bezpečnosti proti Židom.   

 

   

  8005–9054  242  
 Nasadzovanie židovských príslušníkov do koncentračných táborov, verbálne 

noty rumunského vyslanectva týkajúce sa riešenia otázky rumunských Židov, 
žiadosti zamestnávateľov o prikázanie Židov do zamestnania, vydávanie žltých 
legitimácií, zaisťovanie a deportovanie Židov, vysťahovanie Židov zo Stupavy, 
informácia o transportovaní Židov do Lublinu a Auschwitzu, anonymné ponosy 
na Židov, hlásenie členov HG a HSĽS o židovských záležitostiach v obci Lúčka, 
sťažnosť Židov prezidentovi o násilnom deportovaní, návrh Tomáša Šavlíka na 
riešenie židovskej otázky, uvoľňovanie Židov z koncentračných táborov.  

 

   

  9066–9699  243  
 Anonymné sťažnosti na Židov, žiadosti Židov o oslobodenie od nútenej práce, 

od transportovania, žiadosti zamestnávateľov o povolenie zamestnávať Židov, 
hlásenie ÚŠB o vyšetrovaní židovských pomerov v Michalovciach, 
sústreďovanie Židov z Dolného Kubína – Správa okresného náčelníka, 
vysťahovanie Židov z Nitry, povoľovanie Židom vysťahovať sa do Maďarska, 
pobyt maďarských Židov na Slovensku, zoznam Židov zamestnaných na 
Štátnom pozemkovom úrade, refundácia výloh spojených s dislokáciou Židov v 
Prešove, vysťahovanie Židov z Brezna, revízia pracovných povolení Židov, 
anonymná sťažnosť prezidentovi na násilne spôsoby pri vysťahovaní Židov, 
anonymné udanie Židov, dezercia Židov pri preprave do koncentračného 
tábora, anonymná sťažnosť na členov HG v Poprade, návrh v ládneho komisára 
v Stupave na nasadzovanie Židov do práce na rôzne úseky hospodárskeho 
života, protest evanjelického biskupa proti deportácii Židov – evanjelikov. 

 

   

152.  14  9699–9961  244–245  
 Hlásenia veliteľstva koncentračného strediska Židov v Žiline o prepustení, 

presune a dezercii Židov, revízia zamestnávateľov zamestnávajúcich Židov, 
 



 

sústreďovanie a transportovanie Židov do Žiliny, žiadosti zamestnávateľov o 
povolenie zamestnávať Židov, sťažnosť J. Bleya na Židov v Prievidzi, P. Valacha 
vo Valcovom Mlyne, R. Semenského v Bratislave,  informácie o deportácii 
Židov, prijímanie Židov do štátnych služieb, stíhanie židovských utečencov, 
koncentrácia Židov – príslušníkov ľavicových strán, nový súpis Židov na 
Slovensku, zmeny v súpise.   

   

  9961  246  

 Súpis Židov v pracovnom tábore Ilava, Nováky, Sereď, Vyhne.  
   
  9961  247  

 Všeobecný súpis Židov, zoznamy Židov s udelenými výnimkami prezidenta, 
pokrstených a pod. okresu Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská 

Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Brezno, Čadca, Dobšiná, Dolný Kubín.  

 

   

  9961  248  
 Všeobecný súpis Židov, zoznamy Židov s výnimkami prezidenta a iných 

orgánov štátnej moci a správy okresu Gelnica, Giraltovce, Hlohovec, Hnúšťa, 
Humenné, Ilava, Kežmarok, Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto, 
Liptovský Mikuláš, Lovinobaňa.   

 

   
  9961  249  

 Všeobecný súpis Židov, zoznamy Židov určených na vysťahovanie a Židov s 
výnimkou prezidenta okresu Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Modra, 
Modrý Kameň, Myjava, Námestovo, Nitra, Nová Baňa, Nové Mesto.  

 

   
  9961  250  

 Súpis Židov na Slovensku, zoznamy Židov začlenených v hospodárskom živote 
na základe prezidentovej výnimky, pokrstenia, choroby a pod. okresu 
Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Ružomberok, 
Revúca, Sabinov, Senica, Skalica,  
Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Stropkov.   

 

   

  9961  251  
 Súpis Židov, zoznamy Židov ponechaných v hospodárskom živote na základe 

prezidentskej výnimky, pokrstenia alebo iných dôvodov okresu Topoľčany, 
Trebišov, Trenčín, Trnava, Trstená, Turčiansky Sv. Martin, Giraltovce. 

 

   

  9961  252  
 Súpis Židov, zoznamy Židov nasadených do nútenej práce na základe 

prezidentskej výnimky, choroby, pokrstenia a i. okresu Veľká Bytča, Vranov, 
Vyšný Svidník, Zlaté Moravce, Zvolen, Žilina. 

 

   

  9961  253–257  
 Policajné riaditeľstvo v Bratislave, súpis Židov, ktorí sa na základe výnimiek 

zdržovali v Bratislave. 
 

   

  9967–10996  258  
 Žiadosti zamestnávateľov o pracovné povolenie pre Židov, o prepustenie 

z pracovných táborov, potvrdenia o prepustení, zoznam gardistov 
koncentračného strediska Sereď, výkon protižidovských opatrení vo Zvolene, 

 



 

zaisťovanie a nasadzovanie Židov do pracovných táborov, anonymné udania 
na Židov, chov hodvábnika v tábore Sereď, prideľovanie židovských domov, 
transportovanie Židov do koncentračného tábora Bratislava – Patrónka, 
sťažnosť Jozefa Bratkoviča na vládneho komisára Jána Nančicha, úprava 
Ministerstva dopravy a verejných prác pre MV o židovských transportoch do 
Nemecka. 

   

  11021–11776  259  

 Žiadosti zamestnávateľov o pracovné povolenie pre Židov, anonymné udania 
Židov, žiadosti Židov, ich známych a príbuzných o prepustenie z pracovných 
táborov, transportov, nasadzovanie Židov na nútené práce, zaisťovanie, 
skrývanie, sa Židov pred sústreďovaním, návrh ministra vnútra o  zákaze 
vstupovať Židom nehnuteľností, hlásenie veliteľa  židovského strediska Sereď, 
dezercie Židov z pracovných táborov, zoznamy Židov ponechaných 
v hospodárskom živote, návrh nútenej organizácie HSĽS v  Trebišove na 
vysťahovanie Židov z okresu. 

 

   

152. 14   11779–11900 260  
 Stíhanie občanov za ukrývanie Židov, návrhy miestnych orgánov na nasadenie 

Židov do pracovných táborov, sťažnosti HSĽS a HG vo Svinici na Židov, 
anonymné sťažnosti, zaisťovanie a deportácie Židov, zaisťovanie rodinných 
príslušníkov Židov pokrokového “ľavičiarskeho“ zmýšľania, hlásenie stavu 
Židov v koncentračnom tábore Sereď, sústreďovanie Židov žandárstvom.  

 

   

   11900–12128 261  
 Akcie žandárstva pri sústreďovaní Židov, deportácia Židov do tábora, dezercie, 

prepúšťanie, premiestňovanie Židov, vyšetrovania a zaisťovania Židov: 
/anonymné/ udania židov, reorganizácia židovských pracovných táborov, 
návrh ústrednej úradovne inžinierskej komory a spoločenstva staviteľov 
Ministerstvu vnútra o vysťahovaní židovských technických zamestnancov, 
prideľovanie Židov na hospodárske úseky, habanie a dražba židovských 
hnuteľností, zoznam židovských zamestnancov vo vojenských podnikoch, 
žiadosti zamestnávateľov o povolenie zamestnávať Židov. 

 

   

   12130–12723  262 
 Zrušenie koncentračného strediska pre Židov v  Poprade, zatýkanie, 

transportovanie, dezercie Židov, udania a sťažnosti na Židov, správa 
o hromadnom pokrsťovaní Židov, žiadosti zamestnávateľov o povolenie 
zamestnávať Židov, stíhanie občanov pre ukrývanie Židov, kantína 
v pracovnom tábore Sereď, hlásenie koncentračného strediska Židov v  Žiline 
o rozbitých židovských rodinách, stav Židov na Slovensku v  roku 1940 a v roku 
1942, úhrada výloh spojených s vysťahovaním Židov, zriadenie jasieľ 
v koncentračnom tábore Sereď, postup pri deportácii Židov zamestnaných 
v poľnohospodárstve, vyšetrovanie Židov v  nitrianskej nemocnici, opravy 
a doplnky v súpise Židov, údaje o počte vysťahovaných Židov zo Slovenska do 
Nemecka, šetrenie Židov v Prievidzi, prídel surovín pre pracovný tábor Sereď, 
správy táborových dielní v Seredi, materiálne zásobovanie pracovného tábora 
Nováky, žandári pridelení 14. oddeleniu Ministerstva vnútra, zriaďovanie 
židovských ľudových škôl v pracovných táboroch, protokol slovensko–
nemeckého vládneho výboru. 

 

   



 

   12729–160150 263  
 Rodičia lekárov v praxi – ponechanie na Slovensku, sťažnosti na Židov, 

deportácia Židov, zamestnávanie Židov v nitrianskej tehelni, pracovné 
povolenia Židov, zoznam židovských robotníkov na stavbe cesty Branč/Degeš, 
finančné výlohy stavenej správy pracovného tábora Nováky, evidencia Židov 
v koncentračnom stredisku Sereď, nasadzovanie Židov na rôzne práce, žiadosti 
Ústredne Židov o prepustenie z koncentračných táborov. 

 

   

     

152. 14   s. n.  264 
 Telefonické správy z koncentračných táborov, záležitosti deportácie Židov, 

žiadosti Židov – roľníkov o oslobodenie od nútenej práce, žiadosti Ústredne 
Židov o vyradenie Židov z vysťahovania. 

 

   

   s. n.  265 
 Zoznamy členov Ústredne Židov pokrstených pred 10.IX.1941 a  ňou 

podporovaných, vyradených z hospodárskeho života, vlastníkov pôdy, žiadosti 
Ústredne Židov o prepustenie Židov z pracovných táborov, zoznamy Židov 
s výnimkami zaradených do hospodárskych životov.  

 

   

   s. n.  266 
 Ponechanie Židov na základe výnimky v zamestnaní na rôznych úsekoch 

hospodárskeho a verejného života – zoznamy. 
 

   

   s. n.  267–268 
 Výmery, rozhodnutia Ústredného hospodárskeho úradu, Ministerstva školstva 

a národnej osvety o zaradení Židov do zamestnania, zoznamy cudzích 
židovských príslušníkov, Židov zaistených v  Ilave na základe vládneho 
nariadenia32/1939, rôzne smernice, obežníky, nariadenia MV 
o protižidovských opatreniach. 

 

   

   s. n.  269 
 Percentuálny pomer židovského obyvateľstva k  celkovému obyvateľstvu na 

Slovensku, zoznamy židovských stolárov a iných zamestnancov u rozličných 
firiem a podnikov, zoznamy Židov s pracovným povolením okresu Bánovce 
nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Brezno 
nad Hronom, Čadca, Dobšiná, Dolný Kubín, Gelnica, Giraltovce, Hlohovec, 
Hnúšťa, Humenné, Ilava, Kežmarok, Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto.  

 

   

   s. n.  270 
 Zoznamy Židov s platným pracovným povolením okresu Levoča, Liptovský Sv. 

Mikuláš, Lovinobaňa, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Modra, Modrý 
Kameň, Myjava, Námestovo, Nitra, Nová Baňa, Nové Mesto nad Váhom, 
Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov , Revúca, 
Ružomberok. 

 

   

152. 14  s. n.  271 
 Zoznamy Židov s pracovným povolením okresu Sabinov, Senica, Skalica, 

Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Topoľčany, 
Trebišov, Trenčín, Trnava, Trstená, Turčiansky Sv. Martin, Veľká Bytča, Vranov, 
Zlaté Moravce, Zvolen, Žilina. 

 



 

   

153. D2  272 
 Žiadosti zamestnávateľov o povolenie zamestnávať Židov, výmery, povolenia 

a zamietnuté žiadosti Židom: 
Abeles Leopold – Atlas Arpád 

 

  Bach Emil – BergerArmin 273 

 BergerBernár – Bernstein Dávid 274 
 Berthold Just – Blumenfeldová Adela 275 
 Blumenkranz Viliam – Braun Viliam 276 
  Braun Jozef – Bystrický Ladislav 277 

 Cobor Ferdinand – Deutellbaum Samuel 278 
  Diamant Aladár – EckerDezidér 279 
 EcksteinŠalamon – Eisdorfer Ignác 280 

 Eisenstädter Mikuláš – Falaš Eugen 281 
 FalibaumSaul – Fischer František 282 
  Fischer František – Fischer Gustáv 283 

  Fischer Gustáv – Frankel Šimon 284 
 Fränkel Emil – Fried Jozef 285 
 Fried Juraj – Friedmann Július 286 

 Friedmann Koloman – Galat Eugen 287 
 GrandlElo – GlückŠalamon 288 
 Glück Šimon – Goldschmied Ernest 289 

 Goldschein Július – Gotz Henrich  290 
 Götz Izák – Grossmann Maximilián  291 
 Grossmann Mikuláš – Grünfeld Leonard 292 

 Grüber Bruno – Grünwald Edmund 293 
 Grünwald Emil – Gyamart Pavel 294 
 Haasová Anna – HauptBernát 295 
 Hauser Imrich – HertzkováElla 296 
 Henz Aladár – Hirschfeld Július 297 
 Hoffmann Armin – Holländer Ignác 298 
 Holländerová Margita – Hütter Friedrich 299 
 Chajmovič Abrahám – Jonáš Zoltán 300 
 Jassovič Eugen – Kardošová Zuzana 301 
 Karniol Martin – Kellner Leopold 302 
 Kern Otto – Klein František 303 
 Klein Henrich – Kohlmann Dezider 304 
 Kohn Abrahám – KohnováTerezia 305 
 Kohut Alexander – KramerZoltan 306 
 Krahut Aladár – Kux Jozef 307 
 Küchler Alexander – LangfelderŠalamon 308 
 Langsam David – Leier Alexander 309 
 Leibovič Jozef – Lichtner Ignác 310 
 Lilienthal Alexander – Löwingerová Oľga 311 
 LöwyArtur – Mandelová Šarlota 312 
 Mandelbaum David – Mehr Juraj 313 
 Mechner Bedrich – MoškovičÁron 314 
 Moškovič Emanuel – Nagel Vojtech 315 
 Nagelberg Oskár – Neumann Eugen 316 
 Neumann Emanuel – Nojovič Izák 317 



 

 Novák Pavol – PfafferMarius 318 
 Pick Miroslav – Politzer Tibor 319 
 Politzer Vojtech – Reich Eugen 320 
 Reich Filip – Reitmann Alexander 321 
 Reitmann Ladislav – RosenblatPinkos 322 
 Rosenblüt Eugen – Rosenzweigová Oľga 323 
 Rosner Aladár – Rothmann Izák 324 
 Rothmann Jozef – Salzer Ignác 325 
 Salzer Jakub – Schapir Móric 326 
 Scharf Robert – Schlesinger Eugen 327 
 Schlesinger Ernest – Schönfeld Viliam 328 
 Schnämacher Alexander – Schwartz Ernest 329 
 Schwartz Eugen – Schwartz Móric 330 
 Schwartz Samuel – Soffer Ferdinand 331 
 Sojfer Markus – Spitzová Helena 332 
 Spitzer Alexander – SpiegelHermann 333 
 Spira Abrahám – Steiner Arthor 334 
 Steiner David – Stern Ľudovít 335 
 Stern Oskár – Sylmann Izrael   336 
 Szabadoš Karol – Teitelbaunmová Zlatica 337 
 Teil Oskár – Tyroler Karol 338 
 UhrováBerta – Vlček Vojtech 339 
 Vogel Arpád – Weichherz Vojtech 340 
 WeilArtur – Weingarten Jakub 341 
 WeiningerJozer – Weiss Július 342 
 Weiss Karol – Weisberger Wolf 343 
 WeisblumChaskel – Werner Alexander 344 
 Werner Eugen – Winkler Jozef 345 
 WinterArnošt – Zehngut Henrich 346 
 Zeichner Hugo – Župník Izidor 347 
   

154. D3  348 
 Žiadosti podnikov, firiem a iných zamestnávateľov o prikázanie Židov do 

zamestnania: 

Adamec František – “Autocentra: 
Bahyl Juraj – Bonko Ján 

 

 Boroš Štefan – Buzinkaiová Helena 

“Centrokolona“ – Czére Oskár 

Čanibor Ján – Čupová Anna 
Dančák Michal – Dohnányi Gustáv 

349 

 Domanec Juraj – Dvorecká Jozefína 

Egner Jozef – Erdödy Viliam 

Fabián Július – Funkian Ján 
Gábor František – Guričan Ján 

350 

 Haár Alexander – Húšť Mikuláš 

“Chemipol“ – Chytilová Mária 

Ihnát Ján – Ivanovič Karol 

351 

 Jahodová Vilma – Juščák Ján 

Kačer Jozef – Kluvánek Jozef 

352 

 Kmec Ondrej – Kvaššay Andrej 353 



 

“Labor“ – Lupták Jozef 
 Macer Ján – “Ministerstvo dopravy“ 354 
 Mlákay Jozef – Myška Alojz 

Nanáčik Štefan – Novotný Jozef 

“Obuvnícke družstvo“ – Oswald František 

Pajtina Ján – Plachtinský Ján 

355 

 Podkonický Juraj “Ruskárová a spol.“ 
Raab Rudolf – Rupper Michal 

356 

 “Robotnícka sociálna poisťovňa – Rybár Frant.“ 
“Sabinovské družstvo pre spracovanie ovocia a lesných plodov“ – Spoizon 
Július 

357 

 “Stadtherr a spol.“ – Šveth Zoltán 
Tarocha Štefan – Thurzová Leopoldina 

358 

 Tkáč Ladislav – Tvrdošinský obvodný úrad 

“Urge“ – účastinná spoločnosť  – “Všeobecné stavebné družstvo.“ 

359 

 “Všeobecné stavebné družstvo“ – Vyšňovský Alex. 

Wágner Vojtech – WinterErvin 
Zabojník Štefan – Žinek Gejza 

360 

   

155. D4  361 
 Žiadosti zamestnávateľov o cestovné povolenia pre Židov, o povolenie 

presťahovať sa a pod.: 
Abrahám Viliam – Beerová Ida 

 

 BehleGerhard – Bock Samuel 362 
 Boďarský Juraj – Bystrický Ladislav 363 
 Calm Richard – Dutková Klára 364 
 Eckmann Alojz – Feierstein Móric 365 
 Filip Dominik – FreyerMaximilian 366 
 FriedAlfred – Gibs Móric 367 
 GlassLeon – Grossmanová Mária 368 
 Gruber Alexander – Hausmann Samuel 369 
 Hecht Eugen – Horovitz Tibor 370 
 HorschitzŠalamon – Klein František 371 
 Klein Gejza – Kornhauserová Anna 372 
 Kosch Ferdinand – Kurz Vojtech 373 
 Lakatoš Tibor – Lustfeld Rudolf 374 
 MagitBernat – Nenová Magda 375 
 Neuhauser Hugo – PolitzerováElla 376 
 Ponger Arpád – Ritterstein Eugen 377 
 Robinsohn Jozef – Schächter Rudolf 378 
 Sebestyén Arpád – Smetanová Karolína 379 
 Schmeer Adolf – Steinhübel Aladár 380 
 Steiner Alexander – Schwitzer Eugen 381 
 Szabó Leopold – TrostlerErvin 382 
 Turteltaub Dezider – Weiss Vojtech 383 
 Weiss Dezider – Winterstern Richard 384 
 Wittenberg Dezider – Zweigenthall Dávid 385 
   

156.   16   1089–2204  386 

 Zárobky pracovníkov v pracovných táboroch. Revízia pracovných táborov.  



 

Sťažnosti na cigánov v Klčovanoch. Nasadzovanie asociálnych osôb do 
pracovných táborov. Správa z inšpekčnej cesty v pracovných útvaroch 
Hanušovce, Bystré, Petiča. Žiadosť Východoslovenských železiarní 
o prepustenie robotníkov z pracovných útvarov. Opatrenia proti útekom 
z pracovných táborov. Finančné a materiálne záležitosti pracovných táborov. 
Zlúčenie žandárskych expozitúr pri pracovných táboroch v  Petiči 
a Hanušovciach nad Topľou. Rozpočet pre pracovné tábory na rok 1942. Počet 
Cigánov a Šarišsko–Zemplínskej župe. Smernice pre správu pracovných 
útvarov. Koncentrovanie tulákov, zahalačov v  pracovných strediskách. 
Periodické hlásenia o stave pracovných táborov. Transportovanie asociálnych 
osôb do Nemecka. 

   
 Asociálne osoby v pracovných táboroch: 

Absolon Jozef – Novák Juraj 
387 

 Olah Eugen – Žierik František 388 
   

1943 
 

157. 11 A 1/100  389 
 Návrh zákona o zvýšení drahotných prídavkov pre penzistov.  
   

158.  D 1 – 27   389  

 Evakuácia úradov.  
   

159. E 97  389 

 Osobné veci zamestnancov.  
   
160.  F 58/702   389 

 Fond pre podporu židovského vysťahovalectva.  
   

161. G 2/901  389 
 Spolupráca notárskych úradov s Pôdohospodárskym združením.  
   

162. G 6/101   389 
 Prihlášky Nemcov do Arbeitsfront der Volksdeutschen.   
   

163.  H 21/301  389 
 Revízia činnosti Hlavného veliteľstva HG za rok 1940.  
   

164. M 71/3343   389 
 Správy z Ministerstva vnútra o iniciatívnej činnosti jednotlivých oddelení.  
   

165. M 702/503   389 
 Ústredná kancelária pre pomoc a informáciu utečencom.  
   

166. M 722/105   389 

 Žiadosť Deutsche Partei v Bratislave o štátnu subvenciu.  
   

167. M 723–104   389 

 Dobrovoľný vstup obvodných notárov nemeckej národnosti v  kremnickom  



 

okrese Waffen SS. 
   

168. 12 J 2/3   389 
 Návrh zákona o Najvyššom správnom súde.  
   

169. M 72/700  389 
 Návrh vládneho nariadenia o výkone poukazovacieho práva účtovnej, 

pokladničnej a hospodárskej kontrolnej služby na župných a okresných 
úradoch.   

 

   

170. M 725 /8/   389 
 Zmena sídiel notárskych úradov /Sliače, Starý Tekov, Poltár,  Vištuk, Bartošová 

Lehotka, Čemerné/. 
 

   

171.  13  D 1055 – 1242  390  
 Návrh zákona o asociálnych osobách. Slovensko–bulhárska dohoda o právnej 

pomoci v občianskych a obchodných záležitostiach. Slovensko–Dánska dohoda 
o dodatkových kontingentoch. Návrh na zmenu výšky obecných poplatkov. 

 

   

172.  R 1/102   390  
 Systemizácia služobných miest veliteľov a civilných zamestnancov Slovenskej 

pracovnej služby. 
 

   

173. V 5/3  390 
 Návrh zákona o niektorých zmenách v Štátnej službe.  
   

174.  14  1000 – 1002  391  
 Zmena v stave Židov v pracovnom tábore Sereď, zoznamy uväznených Židov, 

evidencia Židov v koncentračnom stredisku v Žiline, dodatky k súpisu Židov, 
revízia súpisu Židov, zmeny v Blave, Nitre. 

 

   

174.  1002 – 1019  392  
 Dodatky k súpisu Židov, revízia súpisu, zásobovanie pracovných táborov 

potravinami, obmedzovanie cestovania Židom, cestovné povolenia pre Židov, 
hlásenie správy  pracovného tábora pre Židov v  Seredi o kultúrnych, 
osvetových a športových podujatiach v tábore, mzdové listy židovských 
robotníkov v pracovných strediskách, prepúšťanie Židov z pracovných stredísk, 
uväznenie a vyšetrovanie Židov–dezertérov, žiadosť chemického laboratória 
v Nitre o ponechanie Židov v zamestnaní, nasadzovanie Židov do pracovných 
táborov, ponechanie Židov ako robotníkov pri predaji židovských hnuteľností 
v Žiline. 

 

   

  1020 – 1045  393  

 Návrh veliteľstva pracovného tábora pre Židov v Seredi na ubikačný poriadok, 
požiarno–policajné opatrenia a návrh predpisov protileteckej obrany, 
anonymná sťažnosť na Židov v Turzovke, v Michalovciach, vyšetrovanie 
židovských “provokácií“ vo Vyšnom Orlíku,  cestovné povolenia pre Židov, 
revízia súpisu Židov, žiadosť Hlavného veliteľstva HM o  vysťahovanie Židov 
z obce Turiany, zmeny v evidencii Židov v pracovnom tábore v Novákoch, 
žiadosť Združenia príslušníkov priemyslu, živnosti a peňažníctva o pridelenie 
židovských pracovných síl, zoznam Židov nasadených na stavbu cesty v  Degeši 

 



 

pri Nitre, obežník Ministerstva vnútra o policajných opatreniach proti Židom, 
pridelenie zhabaných židovských hnuteľností pracovným táborom, materiálne 
dotovanie pracovných táborov. 

   

175. 14 1046 – 1115 394 
 Nasadzovanie Židov do pracovných stredísk a táborov Nováky, Sereď, Židia – 

inštalatéri na stavbe vodovodného potrubia v  Poprade, finančné výlohy 
strážnej službe v pracovnom tábore Sereď, materiálne zásobovanie 
pracovného tábora pre Židov v Seredi o prísun židovských pracovných síl, 
zmeny v stave pracovného tábora vo Vyhniach, zoznam podnikov, dielní 
a pracovných skupín pracovného tábora vo Vyhniach, zoznamy práce 
neschopných Židov v táboroch, správa o zriadení duchovnej správy pre 
židovských robotníkov, nasadzovanie Židov do pracovných táborov, cestovné 
povolenia pre zamestnaných Židov, obežník MV o  stíhaní židovských 
dezertérov, sťažnosti občanov na Židov, materiálne investície v  táboroch, 
zoznamy výrobkov židovských pracovných táborov, pridelenie zhabaných 
predmetov osobnej potreby židovským vojakom, refundácia stavby 
barákového tábora v Krupine, ponosa žilinských gardistov na Žida 
Marmorsteina, zriadenie pracovného strediska Židov v  Ilave, určenie 
dôverníkov pre pokrstených v pracovných táboroch, preradenie príslušníkov 
židovskej pracovnej služby do pracovného tábora Sereď, výroba debien pre 
kávové konzervy v pracovnom tábore Sereď. 

 

   

   1116 – 1197 395  

 Úprava týkajúca sa návrhov na povolenie zamestnávať Židov, nezasadzovanie 
Židov do koncentračného strediska, výroba podložiek pre prilby a  rukavice 
v pracovnom tábore Sereď, vyšetrovanie Židov v  Ružomberku, sťažnosti 
a udania občanov na Židov, dezercia Židov z pracovných stredísk, zisťovanie 
Židov odtransportovaných mimo územia Slovenska, výlohy župných úradov na 
“židovskú akciu“, vyšetrovanie činnosti Židov v  Ivanke pri Dunaji, 
neprítomnosti gardistov pri transportovaní Židov, šetrenie židovských 
záležitostí v Nitre, Správa o stave, organizačnej a pracovnej štruktúre 
pracovných táborov pre Židov, cestovné povolenia pre Židov, výroba vozíkov 
v pracovnom tábore Sereď, zakúpenie strojového zariadenia pre dielne 
v pracovnom tábore Sereď, zásobovanie pracovných táborov materiálnymi 
prostriedkami, hlásenie zmien v stave Židov v pracovnom tábore v Novákoch, 
židovské byty, šetrenie činnosti Židov vo Veľkej Bytči, Správa Spoločnosti 
slovenského červeného kríža o prehliadke pracovného tábora v Seredi, úprava 
Ministerstva vnútra o nasadzovaní Židov do pracovných stredísk a táborov, 
Židia pridelení na práce Vodného družstva v  Piešťanoch, vyšetrovanie 
pomerov v Drevoobchodnej spoločnosti Váh, prešetrenie činnosti Židov 
v Krompachoch, duchovná správa v pracovnom tábore Nováky. 

 

   

  1198 – 1203 396  
 Odpredaj židovských movitostí pracovným táborom, výstavba koncentračného 

strediska v Seredi, zoznamy Židov nasadených na jednotlivé pracoviská, zmeny 
v evidencii Židov v okrese Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica. 

 

   

  1204 – 1205 397  
 Zmeny v evidencii Židov v okrese Bardejov, Bratislava–mesto.  



 

   

  1205  398  
 Zmeny v evidencii Židov v obvode Bratislava–mesto, Bratislava–okres.  
   

  1206 – 1213  399  
 Zmeny v evidencii Židov v okrese Brezno nad Hronom, Čadca, Dolný Kubín, 

Dobšiná, Gelnica, Giraltovce, Hlohovec, Humenné.  
 

   

  1214 – 1225 400  
 Zmeny v evidencii Židov okresu Hnúšťa, Ilava, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, 

Krupina, Levoča, Liptovský Sv. Mikuláš, Lovinobaňa, Medzilaborce, 
Michalovce. 

 

   

  1226 – 1231  401  
 Zmeny v evidencii Židov okresu Modra, Modrý Kameň, Myjava, Námestovo, 

Nitra, Nová Baňa. 
 

   

  1232 – 1236  402  
 Zmeny v evidencii Židov v okrese Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Poprad, 

Považská Bystrica, Prešov. 
 

   

  1237 – 1241  403  
 Evidenčné zmeny v stave Židov okresu Prievidza, Púchov, Revúca, 

Ružomberok, Sabinov. 
 

   

   1242 – 1247  404 
 Evidenčné zmeny v stave Židov v okrese Senica, Skalica, Spišská Nová Ves, 

Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov. 
 

   

   1248 – 1251  405 
 Evidenčné zmeny v stave Židov v okrese Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trenčín.  
   

  1251 – 1254  406  

 Zmeny v evidencii Židov okresu Trenčín, Trstená, Turčiansky Sv. Martin, 
zoznamy Židov s prezidentovou výnimkou. 

 

   

  1255 – 1276 407  

 Zmeny v evidencii Židov okresu Prešov, Veľká Bytča, Zlaté Moravce, Zvolen, 
Žilina, doplňovanie stavu Židov v pracovných strediskách, cestovné povolenia 
pre Židov, udeľovanie zdravotnej dovolenky a liečenie Židov, úhrada výloh za 
prepravu Židov, zásobovanie tábora pracovnými prostriedkami, poskytovanie 
preddavku pracovnému táboru v Seredi Všeobecným stavebným družstvom, 
objednávka vnútorného zariadenia v pracovnom tábore Sereď pre Štátne 
observatórium na Skalnatom Plese. 

 

   

  1277 – 1370  408  
 Cestovné povolenia pre zamestnaných Židov, zisťovanie majetku slovenských 

Židov na území Protektorátu, prepustenie Židov zo služieb HG, hlásenie 
okresného náčelníka v Bytči o činnosti Židov, zaisťovanie a transportovanie 
Židov na žiadosť miestnych politických orgánov, zásobovanie pracovného 
tábora Sereď materiálnymi prostriedkami, prehliadky dozorcov 

 



 

koncentračných stredísk orgánmi ÚŠB, starobný a invalidný dôchodok Židov 
v pracovnom tábore Nováky, pracovné stredisko Židov pri stavbe cesty 
v Degeši, zriadenie detskej opatrovne pre židovské deti v pracovnom tábore 
v Seredi, investície pre pracovný tábor vo Vyhniach, organizačný poriadok pre 
židovské pracovné tábory, Správa o postupe výstavby pracovného tábora 
Nováky na šitie konfekcie pre zamestnancov Ministerstva hospodárstva, 
žiadosť pracovného tábora Nováky MV o investičnú pôžičku, kontrola 
zachovávania ustanovení o pracovnej povinnosti Židov, verejné zbierky pre 
pracovné tábory, menoslov poverencov Ústredne Židov v  pracovných 
táboroch, obežník pracovného tábora v Seredi o niektorých povinnostiach 
funkcionárov tábora, úprava Ministerstva vnútra o pracovnej povinnosti Židov 
s miešaným manželstvom. 

   

  1307 – 1448  409  
 Evidencia odsunu Židov zo šarišskej župy, zásielka liečiv pre židov Zmiešanou 

komisiou pomoci pri Medzinárodnom Červenom kríži, nasadzovanie Židov do 
pracovných táborov, sťažnosť HSĽS na Židov v Remininách, cestovné povolenia 
pre zamestnaných Židov, návrh ubikačného poriadku pracovného tábora pre 
Židov v Novákoch, disciplinárny a trestný poriadok tábora, prevádzková 
pôžička /kapitál/ pre pracovný tábor v Seredi, naloženie s majetkom osôb 
v pracovných strediskách, zásobovanie pracovných táborov surovinami 
s pracovnými prostriedkami, správy o sledovaní činnosti Židov na Slovensku, 
vyšetrovanie a udávanie miestnymi politickými orgánmi a občanmi, finančné 
výlohy a vklad na šekovom účte “Ministerstvo vnútra – pracovná povinnosť 
židov – Bratislava“ sociálna podpora Židovským pracovným táborom 
židovskými organizáciami v Maďarsku, prídely potravín pre pracovné tábory, 
riešenie otázky židovských hnuteľností, sťažnosť na Židov v  Hlohovci, 
spolupráca medzi krajčírskou dielňou pracovného tábora v  Novákoch 
a Textilnými závodmi v Rybarpoli, hromadný útek Židov do Maďarska, 
záznamy o živote v pracovnom tábore Sereď.    

 

   
  1448 – 1497  410  

 Prídel železa pre pracovný tábor Nováky, investičné pôžičky pre pracovný 
tábor Sereď, cestovné povolenia pre zamestnaných, prídel kovového 
materiálu pre pracovný tábor vo Vyhniach, hlásenie o krádeži v pracovnom 
tábore Sereď, zamestnanie židovských advokátov v  rezorte Ministerstva 
pravosúdia, prideľovanie materiálových zásob pracovným táborom, obežník 
Ministerstva vnútra o úhrade udržovacích trov pracovných táborov, 
prideľovanie lekárov táborom, zaisťovanie a deportácia Židov, vyhláška 
Policajného riaditeľstva o predložení zoznamu Židov majiteľmi alebo 
správcami domov, vymedzenie pôsobnosti Ústrednej kancelárie pre pracovné 
tábory Židov v Bratislave, rôzne záležitosti pracovného tábora Nováky, 
vyšetrovanie židovských zamestnancov v podniku Slovenský drevársky 
priemysel v Hliníku nad Hronom, nasadzovanie Židov do táborov, pomoc 
automechanických dielní pri oprave vojenských automobilov.  

 

   

  1498 – 1500  411  

 Zápisnica zo schôdzok vládneho komisára židovských pracovných táborov 
s komisármi pracovných táborov Sereď – Nováky, zásobovanie pracovných 
táborov, hospodársky plán táborov, výkazy o hospodárení a iné správy 
a záznamy, revízia súpisu Židov. 

 



 

   

  1500  412  
 Zoznamy židovských príslušníkov ponechaných v  hospodárskom živote na 

základe výnimky mesta Bratislavy, okresu Hlohovec, Hnúšťa, Humenné, Ilava, 
Kežmarok, Kremnica, Krupina, Levoča, Liptovský Sv. Mikuláš. 

 

   

   1500 413  
 Zoznamy Židov ponechaných v hospodárskom živote okresu Malacky, 

Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Prešov.  
 

   

  1500  414  
 Zoznamy židovských sezónnych robotníkov a Židov začlenených na rôzne 

práce na základe výnimky v okrese Prešov, Púchov, Ružomberok, Spišská Nová 
Ves, Štrba, Topoľčany, Trebišov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Trnava, 
Turčiansky Sv. Martin, Bratislava. 

 

   

  1500 – 1549  415  
 Zoznamy Židov začlenených v hospodárskom živote v okrese Zlaté Moravce, 

Žilina, žiadosť Miestneho veliteľstva HG o nasadenie Židov do koncentračného 
strediska, zásobovanie pracovných táborov materiálnymi prostriedkami, 
stavba kúpeľa 

 

   

175. 14  1550 – 1593  416 
 Šetrenie židovských záležitostí v Bátovciach, cestovné povolenia zamestnaným 

Židom, hlásenie o zásadách dozorcov – gardistov v pracovnom tábore Nováky, 
šetrenie židovských pomerov v Prešove, materiálne zásobovanie pracovných 
táborov, zaistenie Židov v sanatóriu dr. Mráza, zoznam Židov zamestnaných u 
Slovenských železníc, mesačné vyúčtovanie v pracovnom stredisku Ilava, 
hlásenie Okresného žandárskeho veliteľstva Topoľčany z Židoch ukrývajúcich 
sa pred sústredením, zriadenie verejnej ľudovej školy v pracovnom tábore 
Vyhne, obežník Predsedníctva vlády o fonde pre podporu židovského 
vysťahovalectva, zásobovanie pracovných táborov potravinami, žiadosť 
zasielateľstva Únia o povolenie zamestnávať Židov, správy o vysťahovaní Židov 
z okresu Ilava, Kežmarok, Liptovský Sv. Mikuláš, Michalovce, obežník 
Ministerstva vnútra Hlinkovej slovenskej ľudovej strane o “nenahraditeľných” 
Židoch, zoznamy Židov určených na odtransportovanie alebo sústredenie z 
okresu Banská Bystrica, Bratislava, Hlohovec, Hnúšťa, Humenné, Kremnica, 
Krupina, Levoča, Lovinobaňa, Malacky, Michalovce. 

 

   

  1593 – 1645  417  

 Zoznamy Židov okresu Prešov, Senica, Trebišov, Trnava, Veľká Bytča, Žilina, 
hlásenie Okresného žandárskeho veliteľstva Michalovce o pašovaní Židov, 
výkaz robotníkov tábora Nováky, pracovný poriadok, administratívna 
organizácia pracovného tábora Nováky, obežník Ministerstva vnútra o 
policajnom ohlasovaní Židov, daňové záležitosti, movitosti pracovných 
táborov, záznam Ministerstva zahraničných vecí o situácii Židov v Rumunsku, 
úprava o vstupe štátnych orgánov do tábora Sereď, o vykonaní šetrenia, 
vykonávanie zákona o vysťahovaní Židov, zoznam prekrstených židovských 
robotníkov východnej pracovnej skupiny, finančné výlohy na výplatu Židov v 
Seredi, slovenskí Židia v talianskych koncentračných táboroch, situačná Správa 
o Židoch v Ružomberku, materiálne zásobovanie pracovného tábora, situačné 

 



 

hlásenie o Židoch v Spišskej Starej Vsi, životné poistky vysťahovaných Židov, 
odber cverny bratislavskej cvernovej továrne pracovným táborom v 
Novákoch. 

   

  1646 – 1753   418  
 Kontrola pracovných táborov Židov Slovenským Červeným krížom – záznamy o 

nedostatkoch a závadách, cestovné povolenia pre zamestnaných Židov, 
zoznamy Židov zadeľovaných na rôzne pracoviská, objednávky tovarov 
pracovného tábora Nováky, zásobovanie pracovných táborov stavebným a 
iným materiálom, zriadenie dielne pre propagandu a štatistiku v tábore Sereď, 
prídel potravín pracovným strediskám, zápisnica zo schôdzi sociálnych 
referentov židovských pracovných táborov, úprava o kompetencii táborových 
dielní, zmeny v stave Židov spôsobené ich odchodom do zahraničia, zoznamy 
Židov, ktorým boli odobraté krstné listy. 

 

   

175. 14 1753 – 1924 419 
 Zoznamy pokrstených Židov, likvidácia zrušených spolkov, hlásenia o  stave 

v pracovnom stredisku Láb–Zohor, preraďovania Židov v táboroch, obežník 
o plnení zákona, o zamestnávaní cudzincov, správa o stave organizačnej 
a pracovnej štruktúre pracovných táborov a stredísk, anonymné a iné ponosy 
Židov v Zlatých Moravciach, v Ivánke pri Nitre, v Spišskom Podhradí 
v Turčianskom Sv. Martine, materiálne zásobovanie židovských táborov; 
právne postavenie učiteľov v pracovných táboroch; hlásenie kancelárie 
prezidenta o politickej situácii v okrese Bánovce nad Bebravou; úhrada 
finančných výloh na pracovné tábory; zavedenie prémiového systému v 
pracovných táboroch; sťažnosti na Židov v Senici; objednávky podnikov a 
úradov na výrobky pracovných táborov; uvoľnenie židovských odborníkov pre 
štátny pozemkový úrad; premiestnenie zaistených Židov z Ilavy do tábora 
Nováky; Správa o činnosti pracovných táborov; vyhláška Ministerstva vnútra o 
zákaze liečiť Židov v štátnych nemocniciach; zamedzovanie styku príslušníkmi 
pracovného strediska Zohor–Hrádza s árijskými dievčatami. 

 

   

  1928 – 2048 s. n.   420  
 Nasadzovanie Židov na rôzne práce; stavebný plán štátnej správy stavby 

ubikácií pre židov v Seredi; materiálne zásobovanie pracovných táborov; 
vyšetrovanie anonymne alebo úradne udaných Židov; šetrenie pravosti 
krstných listov Židov; cestovné povolenia zamestnaným Židom; informácia o 
zriadení koncentračného strediska v Seredi; šetrenie záležitosti Židov 
Protektorátu; pridelenie do zamestnania v mestskom technickom oddelení v 
Trnave; kultová a náboženská otázka kresťanských príslušníkov židovských 
pracovných táborov; Správa o židovských pracovných táboroch a strediskách 
prednesená na politickej škole HSĽS na Sliači; záznamy o niektorých 
odsťahovaných židoch; zoznam židovských zamestnancov Fondu pre správu 
poľnohospodárskych majetkov; šetrenie židov v Bertolovciach; dôverný 
telegram Ministerstva dopravy a verejných prác premávkovým inšpektorátom, 
staniciam a revízorom vkladov o eskortovaní osôb; habanie židovských bytov v 
Trenčíne; súpis židovských bytov v Banskej Bystrici; reorganizácia stolárskej 
dielne v pracovnom tábore v Seredi; preloženie pracovných stredísk na nové 
pracoviská, židovskí robotníci na stavbe tunelu Kraľovany: zoznam 
pokrstených Židov; hlásenia o činnosti a stave pracovných táborov; zoznamy 
Židov – cudzincov. 

 



 

   

  s. n.   421  
 Výročné a iné správy o židovských pracovných táboroch za rok 1943; výročná 

správa ústredného táborového starobinca v Novom Meste nad Váhom, 
výpočet nadvýkonu za mesiac september – december 1943 v pracovnom 
tábore Vyhne, záležitosti židovských nemocníc, návrh na zriadenie pomocne j 
a poradnej kancelárie pracovných táborov. 

 

   

 175. E 87    422 
 Žiadosti zamestnávateľov o pracovné povolenie, ich predĺženie, o cestovné 

povolenia pre židovských zamestnancov: 
Abeles Izrael – Balaš Jozef 

 

 Balaž Jozef – BenkovskáLídia 423 
 BenkovskáLalia – Berger Juraj 424 

 Berger Karol – Bergmann Alexander 425 
 Bergmann Alexander – Biermann Dezider 426 
 Biermann Dezider – Blum Jozef 427 
 Blum Július – Brand Fedor 428 
 BrandTalamon – Braun Štefan 429 
 Braun Tibor – Bruder Eugen 430 
 Bruder Eugen – Buxbaumová Felícia 431 
 Ceranko Onrej – Deutelbaum Armin 432 
 Deutelbaum Arnold – Deutsch Vojtech 433 
 Deutsch Vojtech – Donáth Ján 434 
 Donáthová Judita – Deáková Jozefína 435 
 Eckmann Alojz – Chrenfeldová Margita 436 
 Chrenfeldová Margita – Eisnerová Zoja 437 
 Eisner Jakub – Engel Izidor 438 
 Engel Izidor – FayAlexius 439 
 Fáberová Margita – Feldmann Richard 440 
 Feldmannová Vilma – Fenerstein Samuel 441 
 Fiala Eugen – Fischer Maximilián 442 
 Fischer Michal – FodorZigmund 443 
 Fogel Ladislav – Frankl Tibor 444 
 Franwirth Maximilán – Friedmann Adolf 445 
 Friedmannová Adela – Friedmann Jozef 446 
 Friedmann Jozef – FriedAlfred 447 
 Fried Alexander – Fusch Ferdinand 448 
 Fusch Ferdinand – Gáliková Kristína 449 
 Galet Alexander – Gelley Emanuel 450 
 GellováCecilia – Glattstein Šimon 451 
 Glatz Alexander – Goldfrucht Ernest 452 
 Goldmann Emanuel – Goldstein Jozef 453 
 Goldstein Jonáš – Gräber Alexander 454 
 Greiner Hugo – Gross Maximilián 455 
 Gross Maximilián – Grosmann Ignác 456 
 Grosmann Ignác – Grünburg Maximilián 457 
 Grünberg Náthan – GrünhutAdalbert 458 
 Grünhut Aladár – Grünwald Oskár 459 
 Grünwald Pavel – GuttmannLudovít 460 
 Guttmann Matúš – Haas Imrich 461 



 

 Haas Imrich – Handstein Samuel 462 
 Hartenstein Eugen – Heksch Eugen 463 
 HekschVotech – Herškovič Majer 464 
 Herškovičová Mária – HerzbrunnArmin 465 
 Herzbrunn Cyril – Hirsch Jozef 466 
 Hirsch Jozef – Hochberger Henrich 467 
 Hochberger Šimon – Hornová Zuzana 468 
 Hornová Zuzana – Ickovič Móric 469 
 Ickovičová Sára – Jakobovičová Marta 470 
 Janovitz Alexander – Jasová Lidia 471 
 Kačer Arpád – Kastner Oskár 472 
 Katser Eugen – Kaufmann Otto 473 
 Kaufmann Otto – Klein Alexander 474 
 Kleinová Alžbeta – Kleinová Helena 475 
 Klein Henrich – Klein Michal 476 
 Klein Michal – Klopfstocková Katarína 477 
 Klopfstoch Oskár – Kohn Ernest 478 
175. Kohnová Etela – Kohn Valent 479 
 Kohn Viliam – Kohn Leopold 480 
 Kohn Max – Krátky Koloman 481 
 Kranthammer Maximilian – Krausová Rachel 482 
 Krausz Vojtech – Kukuk Ervin 483 
 Kukuk Ervín – Kyselý Jozef 484 
 Lagerová Anna – Langer Móric 485 
 Langer Viliam – LazarovičGerhard 486 
 Lebenfeld Šimon – Lengyel Zoltán 487 
 Lenkei Adolf – Lichtenstein Viliam 488 
 Lichtenstein Zoltán – Leber Ernest 489 
 Lorber Izidor – LöwyArmin 490 
 Löwy Arnold – LustigováNelly 491 
 Macková Mária – Mayer Juraj 492 
 Mayerová Lea – Mehl Michal 493 
 Mehl Michal – Messinger Tibor 494 
 Mészaros Július – Moškovič Alexander 495 
 Moškovič Armin – Müller Alexander 496 
 Müller Alexander – Nathan Eugen 497 
 Nathan Pavel – Neumann Alexander 498 
 Neumannová Alica – Neumann Ladislav 499 
 Neumann Leo – Nürberg Dezider 500 
 ObständerMaximilian – PerlrothMaximilian 501 
 Perbrothová Rosa – Pollák Ernest 502 
 Pollák Ervín – Politzer Viktor 503 
 Politzer Tibor – Preisich Šimon 504 
 Presskigier Šimon – Rafaport Ladislav 505 
 Rafaport Samuel – Reifmann Alexander 506 
 Reifmann Alexander – Riegelhaupt Fridrich 507 
 Riener Móric – Rosenbaum Eugen 508 
 Rosenabum Hugo – Rosenmann Dezider 509 
 Rosenmann František – RosnerBenjamin 510 
 Rosner Emanuel – Roth Móric 511 
 Roth Móric – RudolferAlfred 512 



 

 Rudolfer František – SeidnerArmín 513 
 Seidner Gejza – Schillerová Valéria 514 
 SchillerováValeria – Schleisinger Maximilian 515 
 Schleisinger Ondrej – Schönberger Michal 516 
 Schönbrun Berhard – Schulzová Anna 517 
 Schulz Gejza – Schwarz Eugen 518 
 Schwarz Gustáv – Schwitzer Pavol 519 
 Sigal Ohajek – Sobel Emil 520 
 Solarik Florian – SpitzerAdmund 521 
 Spitzer Ernest – Stark Herman 522 
 Stark Izidor – Stein Artur 523 
 Stein Barabaš – Steinhauer Kurt 524 
 Steinitzová Regina – Stern Ľudovít 525 
 Stern Maximilian – Steinberger Richard 526 
 Strebinger Richard – Szilárd Mikuláš 527 
 Szilárd Zoltán – Šinajovič Gabriel 528 
 ŠinajovičŠalamon – Šuleková Margita 529 
 Taglich Alexander – Teichnerová Irena 530 
 Tesl Samuel – Traurig Henrich 531 
 Traurig Izrael – Ungár Móric 532 
 Ungar Pavol – Vixová Angela 533 
 Vlasič Ferdinand – Waldmann Eduard 534 
 Waldmann František – Weinberger Dezider 535 
 Weinberger Emanuel Weiner Samuel 536 
 Weiner Viktor – Weiss Arpád 537 
 Weiss Arpád – Weiss Ján 538 
 Weiss Ján – Weiss Maximilian 539 
 Weiss Mayer – Weiss Adolf 540 
 Weiss Aladár – Weissberger Samuel 541 
 Weissberger Samuel – WertheimerSalamon 542 
 Wertheimer Samuel – Wiehsová Vilma 543 
 Wild Viktor – Wittenberg – Dezider 544 
 Wittenberg Gabriel – ZieglerováHermina 545 
 ZieglerováJaneta – Žufník Izrael 546 
   

176.  16  26 – 1051   547 
 Mzdové záležitosti asociálnych osôb zaradených do pracovných útvarov, 

Hospodárska správa pracovného útvaru v Hanušovciach nad Topľou. Vecné 
náklady na pracovné útvary. Návrhy pracovných útvarov na vydanie nových 
smerníc. Materiálne a sociálne vybavenie pracovných útvarov. Sťažnosti osôb 
zaradených v pracovnom útvare v Dubnici. Stav žandárov v pracovných 
útvaroch. Hospodárska bilancia pracovných útvarov za rok 1942. Rozširovanie 
pracovných možností pre pracovné útvary. Zdravotná prehliadka v pracovných 
táboroch. Nedostatky v pracovnom útvare v Bystrom a Hanušovciach. 
Zriadenie pracovného útvaru v Revúcej. 

 

   

   1053 – 1087  548 
 Práce pracovných útvarov v Bystrom a v Dubnici nad Váhom v zimnom období 

1942/1943. Materiálne zásobovanie pracovných útvarov. Výnimočné 
prepúšťanie osôb z pracovných útvarov. Finančný náklad na pracovné útvary. 
Hospodársko–finančné revízie pracovných útvarov. Správy o stave a 

 



 

pomeroch v pracovných táboroch. 
   

   1087 – 1110  549 
 Periodické hlásenia pracovných táborov. Hospodárske revízie táborov. Výzbroj 

žandárov v pracovných táboroch. Smernice pre odvod asociálnych osôb do 
pracovných táborov. Nasadzovanie osôb do pracovných táborov v jednotlivých 
okresoch. Úprava pracovných a mzdových pomerov asociálnych osôb. 
Obmedzovanie činnosti podomových obchodníkov. Návrh na zaradenie žien 
do pracovných útvarov. Týfus v pracovnom tábore Bystré. Ziadosti táborov o 
materiálne zabezpečenie. 

 

   

 176 16   1111 – 1153  550 

 Zmluva medzi Ministerstvom vnútra a podnikateľskými firma mi o zariaďovaní 
a materiálnom vybavení pracovných táborov. Šetrenie asociálnosti osôb zo 
Zázrivej. Nasadzovanie a prepušťanie osôb z pracovných táborov. Riešenie 
otázky potulných Cigánov. Záznamy o činnosti pracovného útvaru v Ilave. 
Materiálne a sociálne vybavenie pracovných táborov. Smernice pre 
hospodársko–účtovnú agendu v pracovných táboroch. Zápisnice z revizii 
pracovných útvarov. 

 

   

   1154 – 2075  551 
 Materiálne zásobovanie pracovných táborov. Návrh rozpočtu pre pracovné 

útvary na rok 1944. Kontrola pracovných útvarov okresnými Žandárskymi 
veliteľmi. Zákaz prepúšťania osôb z pracovných útvarov. Trojsmenná 
prevádzka na stavbe hydrocentrály v Ilave. Mzdové záležitosti osôb 
zaradených do pracovných útvarov. Opatrenia proti úteku z pracovných 
útvarov. Protitrachomová akcia v pracovných útvaroch. Pokyny pre službu 
žandárov O pracovných útvaroch. Stavba robotníkov v magnezitovom lome v 
Ružinej, v továrni na súkno v Žiline. Neprístojnosti komisií pri výbere 
asociálnych osôb. Zaradenie ukrajinských robotníkov do pracovného útvaru v 
Ústí nad Oravou. Žiadosti firiem o pridelenie asociálnych osôb na práce. 
Finančné náklady na pracovné útvary v roku 1943. Pokyny pre pracovné 
útvary. Uzavieranie pracovných zmlúv medzi pracovnými útvarmi a rôznymi 
firmami. 

 

   

     
 Asociálne osoby v pracovných útvaroch: 

Adam Ján – Berky František 

552 

 Berky Gabriel – Čendek Klement 553 
 Čerbák Vladimír – Farkaš Štefan 554 
 Fejko Ján – Herák Jozef 555 
 Herák Štefan – Jelluš Jozef 556 
 Juhás Ján – Král Alojz 557 
 Krátky Jozef – Málinec Jonáš 558 
 Mánes Jozef – Patko Rudolf 559 
 Petráš Ján – Riečan Štefan 560 
 Riečan Vojtech – Salay Viliam 561 
 Szelský Ján – Trnka Jozef 562 
 Truhlík Karol – Žolták Ján 563 
   
 1944  



 

177. 11 A 1/12 564 
 Refundácia platov zamestnancov nemeckej národnosti narukovaných v 

nemeckej armáde. 
 

   

178.  A 1/14 564  
 Vyšetrovanie politickej spoľahlivosti štátnych zamestnancov.  
   

179.  A 1/15–8 564 
 Útek štátnych zamestnancov zo zamestnania v období SNP.   
   

180.  A 1/19–2  564  

 Vyznamenanie verejných činiteľov.  
   
181.  A 3/7–1 564 

 Záverečné účty samosprávneho hospodárenia Slovenskej krajiny za rok 1937.  
   

182. 11  B 1248 564 
 Vyšetrovanie úradných osôb v súvise so zriaďovaním Policajného úradu vo 

Zvolene po ústupe SNP do hôr. 
 

   

183.  B 0/4–1 564 
 Intervencie HG u žandárskych veliteľstiev.  
   

184.  M 720/1–5 564 
 Situačná správa o likvidovaní povstalecké vlády a správy o zavádzaní Správnej 

komisie v oblasti Banská Bystrica – Zvolen – Brezno nad Hronom. 
 

   

185.  M 723/101 564 
 Situačná správa o účasti úradníkov na SNP v okrese Dobšiná.   
   

186.  M 725/3 564 
 Šetrenie sporu notára s kaplánom v Zázrivej.  
   

187.  M 7230/1–7 564 
 Situačná správa o pomeroch v administratíve počas SNP v oblasti Nitry.   
   

188.  M 7238/1–5 564 
 Administratíva okresu Michalovce.  
   

189.  M 7238/4–1 564 

 Nedodržanie nariadenia o úradnom jazyku na Okresnom úrade v Kremnici.  
   

190.  M 7258/1 564 

 Správa o partizánskej činnosti v okrese Považská Bystrica.   
   

191. 11  N 4/9–1 564 
 Nedodržiavanie protižidovských opatrení žandármi v Nitre.   
   

192.  R 1–1–4 564 
 Účasť členov Slovenskej pracovnej služby na bojoch proti partizánom.   



 

   

193.  S 28/9 564 
 Činnosť Slovenskej Ligy a Slovenského Červeného kríža.   
   

194.  V 3/8–9 564 
 Osnova vládneho nariadenia o úprave pomerov železničných zamestnancov.   
   

195. 12  A 70/9–1 564 
 Priznanie niektorým obciam charakter mesta.  
   

196.  A 78/3–1 564 

 Žiadosť obce Trhanová o vylúčenie z obvodu Notárskeho úradu Malý Čepčín.   
   
197.  A 78/9 564 

 Správne komisie – činnosť po zatlačení SNP do hôr.  
   

198.  A 840 564 
 Úprava pracovného času kvôli leteckým poplachom.   
   

199.  B 1/3–1 564 
 Umiestnenie policajného zboru v Banskej Bystrici.  
   

200. 12  B 10/9–1 564 
 Exekutívne opatrenia Einsatzkommanda 29.  
   

201.  B 6 28/3–1 564 
 Zriaďovanie veliteľstiev brannej výchovy.  
   

202.  B 1248/3–1 564 
 Vyhláška o zriadení Policajného riaditeľstva v Žiline.   
   

203.  D 1 – 9 564 

 Permanentná služba pri župných,okresných a štátnych policajných úradoch 
vzhľadom k činnosti partizánov. 

 

   

204.  D 1–19 564 

 Situačná správa o priebehu bojov počas SNP v Nitrianskej župe a o zastavení 
prevádzky priemyselných podnikov. 

 

   

205.  E 900/3 564 

 Zhabanie archívu rodu Rakovských.  
   

206.  M 7258/71 564 

 Správa o činnosti partizánov v oblasti Novej Bystrice.   
   

207.  M 701/3–4 564 
 Úprava pre dočasnú administratívu v okresoch po ústupe SNP do hôr.   
   

208.  M 702/5–1 564 
 Sťažnosť handlovských baníkov na pracovné a finančné pomery.  



 

   

209.  M 7258/3–1 564 
 Zriadenie notárskeho úradu v Rychvalde.  
   

210.  12 M 7250/9 564 
 Obsadenie notárskych úradov Liptovská Osada, Liptovská Teplá, Lisková 

nemeckým vojskom. 
 

   

211.  M 7258/6 56 
 Spisová rozluka s Maďarskom, týkajúca sa obvodného notárskeho úradu v 

Čelovciach. 
 

   

212.  N 1/3–1 564 
 Odborní poradcovia pri Úrade propagandy z radov zamestnancov 

ministerstiev. 
 

   

213.  N 4/9–1 564 
 Povinný odsun židovských zamestnancov zo Šarišsko–Zemplínskej župy.  
   

214. 13  D 2 – 1005 565 

 Osnova uznesenia vlády o mimoriadnych náhradách štátnych zamestnancov 
za brannej pohotovosti. 

 

   

215.  D 2 – 1006 565 

 Návrh vládneho nariadenia o úradníckych kategóriách a tituloch.  
   
216.  D 2 – 1007 565 

 Osnova zákona o pôsobnosti Ministerstva dopravy a verejných prác v 
záležitostiach pozemných stavieb. 

 

   
217.  D 2 – 1008 565 

 Návrh vládneho nariadenia o osobitných služobných prídavkoch pre veliteľov 
Slovenskej pracovnej služby. 

 

   
218.  D 2 – 1009 565 

 Osnova vládneho nariadenia o finančnom zákone na rok 1944.   
   

219.  13 D 2 – 1010 565 
 Vyhláška o úprave manipulácie s dobytčími pasmi.   
   

220.  D 2 – 1012 565 
 Návrh zákona o Poštovej sporiteľni.  
   

221.  D 2 – 1013 565 
 Štátobezpečnostné opatrenia ÚŠB proti komunistickému a protifašistickému 

hnutiu. 
 

   

222.  D 2 – 1020 565 
 Slovensko–maďarská zmluva o štátnom občianstve.  
   



 

223.  D 2 – 1031 565 
 Návrh na úpravu pracovných a mzdových pomerov pomocníc v domácnosti.   
   

224.  D 2 – 1034 565 
 Osnova zákona o civilnej protileteckej ochrane.  
   

225.  D 2 – 1036 565 

 Osnova vládneho nariadenia o zdanení liehu.  
   

226.  D 2 – 1038 565 

 Osnova vládneho nariadenia o obmedzení predaja v vlastnenia zbraní.   
   

227.  D 2 – 1039 565 
 Osnova zákona o zmenách v penzijnom poistení.  
   

228.  D 2 – 1041 565 
 Osnova zákona o zriadení Úradu propagandy.  
   

229.  13. D 2 – 1042 566 
 Návrh zákona na ochranu prírody.  
   

230.  D 2 – 1043 566 
 Osnova vládneho nariadeniao zmenách ustanovení zákona týkajúceho sa 

vojnových škôd a civilnej protileteckej ochrany.  
 

   

231.  D 2 – 1059 566 
 Osnova vládneho nariadeniao zlepšení bytove úrovne poľnohospodárskych 

robotníkov. 
 

   

232.   D 2 – 1070 566 
 Osnova zákona o kontrole úžitkovosti hovädzieho dobytka.   
   

233.  D 2 – 1071 566 
 Úrazové poistenie poľnohospodárskych zamestnancov.  
   

234.  D 2 – 1072 566 

 Návrh vládneho nariadenia o dennom žolde frekventantov vojenských učilíšť.   
   

235.  D 2 – 1075 566 

 Návrh vládneho nariadenia o zavedení letného počítania času.   
   
236.  D 2 – 1076 566 

 Návrh vládneho nariadenia o preradení mesta Bystrica zo skupiny C do 
skupiny B. 

 

   

237.  D 2 –1077 566 
 Osnova vládneho nariadenia o vojenských žiakoch, elévoch a štipendistoch.   
   

238.  13 D 2 – 1079 566 
 Výklad zákonných ustanovení o použití zbrane žandármi.  



 

   

239.  D 2 – 1080 566 
 Návrh zákona o tzv. premlčacích lehotách Židov.  
   

240.  D 2 – 1081 566 
 Vyhláška MV o zachovávaní verejnej čistoty.  
   

241.  D 2 – 1087 566 
 Osnova zákona o vojenských zaopatrovacích platoch.  
   

242.  D 2 – 1088 566 

 Osnova zákona o tovarových záložných listoch.  
   
243.  D 2 – 1104 567 

 Vládny návrh o zmenu zákona SlovenskeDunajplavbe, účastinná spoločnosť   
   

244.  D 2 – 1119 567 
 Návrh osnovy zákona o určení náhrady za židovské nehnuteľnosti.  
   

245.  D 2 – 1120 567 
 Osnova vládneho nariadenia o oslobodenie obecných notárskych úradov od 

poštových poplatkov. 
 

   

246.  D 2 – 1130 567 
 Osnova vládneho nariadenia o služobnom postupe úradníkov.   
   

247.  D 2 – 1132 567 
 Osnova vládneho nariadenia o vyvlastnení “evidenčných” koní štátom.   
   

248.  13 D 2 – 1139 567 
 Osnova vládneho nariadenia o predĺžení pracovného času.   
   

249.  D 2 – 1161 567 
 Osnova vládneho nariadenia o udeľovaní štátnych cien za zásluhy v 

technických odvetviach. 
 

   

250.  D 2 – 1164 567 
 Osnova zákona o mimoriadnej dani.  
   

251.  D 2 – 1165 567 

 Osnova zákona o úsporných opatreniach vo verejnej správe vnútornej.  
   

252.  D 2 – 1168 567 

 Osnova vládneho nariadeniao prenesení časti agendy Krajského súdu a 
štátneho zastupiteľstva v Bratislave na Krajský súd a Štátne zastupiteľstvo v 
Nitre. 

 

   

253.  D 2 – 1171 567 

 Návrh nemecko–slovenskej dohody o príslušníkoch nemeckej národnosti.   
   



 

254.  D 2 – 1201 567 
 Osnova zákona o vojnovej prirážke k spotrebnej dani z minerálnych olejov.   
   

255.  D 2 – 1244 567 
 Osnova vládneho nariadeniao urýchlenom trestnom stíhaní.  
   

256.  D 2 – 1246 567 

 Uznesenie vlády o vojenskej propagande Úradu propagandy.  
   

257.  D 2 – 1248 567 

 Osnova vládneho nariadeniao predĺžení zmenkoprávnych lehôt.  
   

258.  13 D 2 – 1249 567 
 Osnova vládneho nariadeniao úprave platov duchovenstva.  
   

259.  D 2 – 1267 567 
 Vyhlásenie územia Šarišsko–Zemplínskej župy, okresov Stará Ľubovňa, Spišská 

Stará Ves a Kežmarok za vojenské operačné pásmo.  
 

   

260.  14 52 – 1000 568 
 Zoznamy zamestnaných Židov a tzv. miešancov politických indiferentných, s 

dobrou politickou minulosťou; zoznamy Židov okresu Sabinov vyradených z 
hospodárskeho života; Návrh Ústredne Židov na vysťahovanie 50 židovských 
detí; revízia súpisu Židov – smernice Ministerstva vnútra; Zoznamy židov a ich 
evidencia v okresoch Bánovce, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava.  

 

   
  1000 569 

 Revízia súpisu židov; zoznamy okresu Brezno n/Hronom, Čadca, Dobšiná, 
Dolný Kubín, Gelnica, Giraltovce, Hlohovec, Hnúšťa; Ilava, Kežmarok, 
Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto , Levoča, Lipt. Sv. Mikuláš, 
Lovinobaňa, Malacky, Medzilaborce, Modra, Modrý Kameň, Myjava, 
Námestovo, Nitra. 

 

   

  1000 570 
 Revízia súpisu Židov; zoznamy z okresov Nová Baňa, Nové Mesto nad Váhom, 

Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, 
Ružomberok, Sabinov, Senica, Skalica, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, 
Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany. 

 

   

  1000–1011 571 
 Revízia súpisu Židov; zoznamy z okresov Nová Baňa, Nové Mesto nad Váhom, 

Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, 
Ružomberok, Sabinov, Senica, Skalica, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, 
Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany. 

 

   

260.  14 1011–1016 572 
 Smernice pre výkon hospodárskej a účtovnej agendy v pracovných útvaroch; 

poisťovanie táborov, úrazové poistenie ich príslušníkov; poistenie proti 
požiaru; materiálne zásobovanie pracovných táborov; úver Sedliackej banky 
pracovným zborom; šetrenie židovských pomerov v továrni Ladce a Lietavská 
Lúčka. 

 



 

   

  1017 – 1025 573 
 Smernice Ministerstva vnútra o obmedzovaní cestovania Židov, medzinárodné 

rokovanie medzi Slovenskom a Maďarskom o likvidácii majetku Židov 
maďarskej národnosti; preraďovanie práceschopných Židov do starobinca v 
Novom Meste nad Váhom, revízia krstných listov pokrstených Židov; dezercie 
Židov z pracovných táborov, ambulantné liečenie príslušníkov pracovných 
táborov; rozširovanie kapacity pracovných táborov.  

 

   

  1026 – 1044 574 

 

Materiálne zásobovanie pracovných táborov a stredísk; Správa o činnosti 
Židov na píle v Hrabušiciach; návrhy a jednania o zriadení pracovného tábora 
na východnom Slovensku; nasadenie Židov do rôznych podnikov; kurzy 
slovenčiny v pracovných táboroch; odpoveď prednostu 14.oddelenia 
Ministerstva vnútra na mylné informácie o židovských táboroch v článku novín 
Grenzbote; rôzne hospodársko–sociálne záležitosti pracovných táborov a 
stredísk; hlásenie o zmenách v stave pracovných táborov; Správa o 
pracovných výsledkoch dielni pracovného tábora Nováky za mesiac júl a 
december. 

 

   

  1044 – 1094 575 

 

Pracovné výsledky pracovných táborov za rok 1943–1944; vystupovanie Židov 
zo židovskej náboženskej obce; nákup šijacích strojov pre pracovný tábor 
Nováky; ponuka šitia rovnošiat pracovných táborov Ministerstvu dopravy a 
verejných prác; sústreďovanie Židov zo Sačurova a zo Sečovskej Polanky; 
úpravy o liečení príslušníkov pracovných táborov: vyúčtovanie príjmov 
pracovných stredísk; zriadenie židovskej rady v pracovných táboroch – 
záznamy z pracovných porád; zriadenie pracovného strediska Židov v 
Kostolnej; zápisnice z porady delegátov pracovných táborov na ústredni Židov; 
obežník ÚŠB o opatreniach proti ilegálnemu prekročenie štátnych hraníc; 
žiadosti podnikov o uvoľnenie Židov 2 pracovných táborov a ich zaradenie do 
zamestnania; finančné výlohy štátnej stavebnej správy židovských ubikácií; 
zriaďovanie pracovných stredísk; žiadosť Ministerstva vnútra Ministerstvu 
financií o uvoľnenie finančných nákladov pre pracovné tábory; kúpno–
predajné záležitosti pracovných táborov; Zákaz používať telefonických hovorní 
Židom; investičná pôžička pracovných táborov vo Vyhniach.    

 

   
260. 14  1095 – 1188 576 
 Žiadosti podnikov o pridelenie Židov do zamestnania; dispozičné právo na 

fond pracovných táborov; zmeny v evidencii Židov v okresoch a v pracovných 
táboroch; odcudzenie matriky pokrstených na pravoslávnej fare vo Vílágoch; 
zoznamy Židov pracovných táborov žijúcich v "miešanom" manželstve; 
zisťovanie pobytu Židov; liečenie tuberkulózy príslušníkov pracovných táborov 
Židov.   

 

   
  1189 – 1248 577 
 Nasadzovanie židov do pracovných táborov, zisťovanie pobytu Židov,  žiadosti 

podnikov o pracovné povolenia pre Židov; odmeny príslušníkom pracovného 
tábora Vyhne za nadvýkon; záverečné účty a inventúra pracovného tábora 
Nováky; záznamy zamestnaných Židov a Židov s prezidentovou výnimkou; 
zápisnica o prevzatí účtovnej evidencie Štátnej správy pre stavbu židovských 

 



 

ubikácií v pracovnom tábore Sereď; finančné výlohy a inventár stavebnej 
správy; objednávka strojového zariadenia zo Švajčiarska pre pracovný tábor  
Nováky; Správa o vývoji organizačnej a pracovnej štruktúre pracovných 
táborov; úprava MV o pracovnej povinnosti Židov; výkazy práce a 
hospodárenia v pracovných strediskách; zriadenie ženského výchovného 
ústavu pre "nearijcov" v Bojkovej pri Jablonici, materiálne zásobovanie 
pracovných táborov; poskytnutie prevádzkovej pôžičky pracovného tábora v 
Seredi. 

   
  1249 – 1299 578 
 Finančný plán pracovných táborov Židov na rok 1944; zásobovanie pracovných 

táborov surovinami a pracovnými prostriedkami; zamestnávanie židovských 
hudobníkov Slovenským ľudovým divadlom v Nitre: zákaz pobytu Židom v 
pohraničných oblastiach: správy o pracovných výsledkoch pracovných 
táborov; žiadosti o pracovné povolenie pre židovských zamestnancov; 
sťažnosti na Židov; záležitosti týkajúce sa eskortovanie Židov; záležitosti 
týkajúce sa eskortovania židov; vý stavba barákového tábora v Krupine; 
technická dokumentácia barákov v Krupine a v Novákoch; číselný stav Židov 
cudzích národností na území Slovenska ; komentár dr.Paulínyiho k článku 
švédskych novín "Slovenskí židia veria v nové nemecké opatrenia."  

 

   
  1300 – 1369 579 
 Zriadenie žandárskych expozitúr v pracovných táboroch; stanovisko 

Ministerstva hospodárstva k živnostensko – právnej povane činnosti 
pracovných táborov; záležitosti nájomného a nájom ej zmluvy týkajúce sa 
prenajatých pozemkov pracovnému táboru Nováky; uvolnovaniemovitosti 
príslušníkov pracovných táborov,  šetrenie pomerov v pracovnom tábore 
Sereď na základe udania, anonymne udanie na Židov: odsun židovských 
školopovinných detí z Bratislavy; obežnik MV o činnosti Židov na Slovensku a v 
Maďarsku; požiar v pracovnom tábore Nováky; habanie židovských bytov v 
Piešťanoch; zákaz zdržovať sa Židom vo verejnych miestnostiach a na uliciach 
v určenom čase, opatrenia Ministerstva vnútra na izoláciu Židov pracovného 
tábora Nováky; vymáhanie Ústrednej kancelárie pre pracovné tábory Židov 
splátky za dodávku okien pre sociálny ústav HSĽS; ponuky výrobkov 
pracovných táborov Sereď, Nováky, Vyhne; prevádzková pôžička pre pracovný 
tábor vo Vyhniach, zoznamy Židov sústredených z bardejovského okresu; 
odsun Židov zo Šarišsko–Zemplínskej župy, z evakuovaných oblatí; poskytnutie 
bezúročnej investičnej pôžičky na zakúpenie strojov v pracovnom tábore 
Nováky; opatrenia štátnej bezpečnosti v Šarišsko–Zemplínskej župe ; ponuky 
pracovných táborov na dodávku textilných výrobkov; adaptácia vëznice v 
Zlatých Moravciach určená pre koncentráciu politicky nespoľahlivých osôb; 
šetrenie činnosti Židov v Bánovciach nad Bebravou na základe udania; 
pretvorenie pracovného tábora Židov v Krupine na tábore utečencov; nezhody 
medzi pracovným táborom Židov v Kraľovanoch a zamestnávateľskou firmou; 
výnimky – prezidentské zrušenie – podľa okresu. 

 

   
  1361 – 1416 580 
 Cenník táborových výrobkov v Novákoch; odsun Židov zo Šarišsko–

Zemplínskej župy; ponuka tovaru táborovými dielňami; pašovanie Židov do 
Švajčiarska; anonymne udania Židov; židovská rada v pracovnom tábore 
Vyhne; prideľovanie židovských pracovných síl z táborov podnikom; žiadosť' 

 



 

okresného náčelníka v Dobšinej na vysťahovanie Židov; návrh HG na zriadenie 
židovských pracovných skupín v sídlach okresov; koncerty hudby pracovného 
tábora vo Vyhniach v Štátnych kúpeľoch; zriadenie žandárskej expozitúry pri 
pracovnom tábore Židov v Krupine: hlásenie kontrolóra o zdravotnom a 
hygienickom zariadení pracovných táborov; správa o počte Židov na 
Slovensku: opatrenia Ministerstva vnútra proti porušovaniu príkazov Židmi o 
izolácii v pracovnom tábore Nováky; záležitosti týkajúce sa nemovitosti 
židovskej náboženskej obce "Ješurum" v Piešťanoch: súpis židovských bytov v 
Bratislave; prázdninová akcia pre židovské deti v Seredi; zaraďovanie Židov na 
manuálne práce; dezercia Židov prepravovaných územím Slovenska.  

   
  1418 – 1483 581 
 Sťažnosť Turčana Jozefa na pomery v Turci; žiadosť Slovenského Červeného 

kríža o povolenie podávať občerstvenie židovským transportom; pridelovanie 
židovských zamestnancov podnikom; zosilnenie strážnych zborov v 
pracovných táboroch; reorganizácia vrchného riadenia pracovných táborov – 
elaborát návrhu dr. Vaška; štatút o fonde pre židovské pracovné tábory a 
strediská; obežník Ministerstva vnitra o Židoch Šarišsko–Zemplínskej župy a o 
maďarských Židoch; akcia pre sťahovanie Židov z oblasti bratislavského hradu 
do časti mesta najviac ohrozenej bombardovaním; rozšírenie kapacity 
židovskej školy v pracovnom tábore Sereď; hlásenie HSĽS o partizánskom 
hnutí v Šarišsko–zemplínskej župe ; návrh na “bezpečnostné" opatrenia; 
Správa o Ústrednom židovskom táborovom starobinci v Novom Meste nad 
Váhom; vypracovanie a návrh na schválenie štatútu fondu "Ministerstvo 
vnútra – pracovná povinnosť Židov", vyhlášky o židovských pracovných 
táboroch; materiálne a finančné záležitosti pracovného tábora Nováky; 
ponosa na bytové pomery v Nitre v súvislosti s riešením tzv. židovskej otázky; 
situačné správy sekretariátu HSĽS; bezpečnostné opatrenia v pracovných 
táboroch v súvislosti s vypuknutím SNP; hlásenie o prepade pracovného 
tábora Sereď nemeckým vojskom; prípis dr. Vaška ministrovi národnej obrany 
Št. Haššikovi o pracovných, zásobovacích, majetkových a vrchnostenských 
pomeroch v pracovnom tábore Sereď; anonym o pomeroch v Turčianskom Sv. 
Martine; správy o reorganizácii, hospodársko–finančných, organizačných 
záležitostiach pracovných táborov. 

 

   
260.  1484 – 2052 + s. n. 582 
 Objednávky a pohľadávky firiem pre pracovné tábory; dezercie Židov; hlásenie 

Ministerstva vnútra náčelníkovi štábu HG o situácii v pracovnom tábore 
Nováky po vypuknutí SNP; finančné záležitosti príslušníkov pracovného tábora 
Nováky; povinný odsun židovských zamestnancov zo Šarišsko–zemplínskej 
župy; výkon protižidovských akcií v súvislosti so židovskými príslušníkmi iných 
národností; rôzne výkazy a záznamy Židov; pracovné stredisko Židov v 
Devínskej Novej Vsi a vo Svätom Juri; zápisnice a organizačno–hospodárske 
správy pracovných táborov. 

 

   
260.  s. n. 583 
 Záznam z porady u šéfa prezídia Ministerstva vnútra o otázkach organizovania 

lekárskej služby na východnom Slovensku V súvislosti s odsunom Židov; 
zoznamy Zidov a výkazy podľa vierovyznania, podľa pracovných stredísk a 
táborov, s prezidentovou výnimkou; zoznamy dezertérov, majetkov v rukách 
arendátorov, Židov vystahovaných do 15.V. 1944 z Prešova a politicky 

 



 

nespoľahlivých Židov; všeobecný súpis Židov okresu Banská Bystrica.  
   
260. 14  s. n.  584 
 Súpis Židov v okrese Humenné, Liptovský Sv. Mikuláš, Michalovce, Trenčín, 

Trnava 
 

   
260.  14 s. n.  585 
 Súpis Židov v okrese Žilina.  
   
261. E9  586 
 Pracovné povolenia a výmer pre Židov, žiadosti zamestnávateľov o udelenie 

pracovného a cestovného povolenia pre židovských zamestnancov, rušenie 
pracovných a cestovných povolení, nasadzovanie Židov do pracovných 
táborov  stredísk: 
Abelas Ján – Aladár Amand 

 

 Arnold Alexander – Azorová Margita 587 
 Back Aladár – BeckováJaneta 588 
 Bednár Ondrej – Bergerová Karolína 589 
 Berggrün Ján – Bernfeld Samuel 590 
 Bettelheiová Antonia – Bleierová Etela 591 
 Blener Ladislav – Bock Emil 592 
 Bock Július – Braun František 593 
 Braun Hugo – Brichta Ľudovít 594 
 Brichta Pavol – Burgová Eva 595 
 Calm Richard – Deutelbaum Ernest 596 
 Deutelbaum Ernest – Diamant Arpád 597 
 Diamant Daniel – Drechsler Dezider 598 
 Drechsler Eugen – Ehrenfeld Armín 599 
 Ehrenfeld Samuel – Eisenstädter Mikuláš 600 
 Eisler Koloman – Engelhardt Viktor 601 
 Engländer Eduard – Fantisová Ružena 602 
 Fehér Ondrej – Feltscher Elemír 603 
 Fényes Vojtech – Fisch Hermann 604 
 Fisch Joachim – Fischmann Vojtech 605 
 FlackAdalbert – FranklováFrida 606 
 Frankel Viliam – FriedováViktoria 607 
 Friedmann Ľudovít – Friedmann Leopold 608 
 Friedmann Leopold – Frischerová Marta 609 
 Frischmann Bernard – Fussmann Adolf 610 
 Gábor Ernest – Geiger Ján 611 
 Geiger Mikuláš – Gertler Gabriel 612 
 Gertler Jozef – Goldberger Alexander 613 
 Goldberger Alexander – Goldstein Albert 614 
 Goldstein Alexander – Gottlieb Ján 615 
 Gottlieb Lazar – Gross Alexander 616 
 Gross Alexander  – Gross Viktor 617 
 Gross Viliam – Grossmann Martin 618 
 Grossmann Martin – Grünberger Martin 619 
 Grünberger Ernest – Grünstein Izidor 620 
 Grünstern Samuel – GuttmannArmin 621 
 Guttmann Dávid – Haas Hugo 622 



 

 Haas Izidor – Hanc Adolf 623 
 Hanc Adolf – Hecht Imrich 624 
 HechtIzak – Herškovič Koloman 625 
 Herškovič Ladislav – Herzogová Emma 626 
 Herzogová Jana – Hoffmann Samuel 627 
 Hoffmannová Alžbeta – Horovitzová Terézia 628 
 Horský Oskar – IchovicováLélia 629 
 Ilovský Július – Jakubovič Ladislav 630 
 Jakubovič Leopold – Johel Alexander 631 
 Johel Arpád – Kálman Maximilián 632 
 Kálmanová Ružena – Kemény Andrej 633 
 Kemény Dávid – Klein Daniel 634 
 Klein Daniel – Klein Juraj 635 
 Klein Karol – Kleinová Aranka 636 
261 Kleinová Kristína – Kohn Gabriel 637 
 Kohn Henrich – KlugZigmund 638 
 Kluger Robert – Kornfeldová Anna 639 
 Kornfeldová Marta – Kraus Gabriel 640 
 Kraus Gejza – Kuhlová Klára 641 
 Kultová Zuzana – Langfelder Ladislav 642 
 Langfelder Pavol – Lazar Eugen 643 
 Lazar Eugen – Lewinger Juraj 644 
 Liebermann Alexander – Litmannová Etela 645 
 Löbl Ernest – Löwingerová Mária 646 
 Löwingerová Margita – Lustbader Július 647 
 Lustfeld Rudolf – Mandel Rudolf 648 
 MandelováFany – Mayer Eugen 649 
 Mayer Július – Mezei Ferdinand 650 
 Miadovník Leopold – Moškovič Mikuláš 651 
 MoškovičováElla – Müller Jozef 652 
 Müller Július – Neubauer Ignác 653 
 Neufeld Alexander – Neumann Jozef 654 
 Neumann Jozef – Orovanová Alžbeta 655 
 Pach Teodor – Pichová Edita 656 
 Pier Ignác – PorjesArmin 657 
 Pollák Karol – PorgesMaximilian 658 
 Pollák Kurt – Rappaport Abrahám 659 
 Rappaport Adolf – Reich Jozef 660 
 Reich Leopold – Reissová Karolína 661 
 Reiss Alexander – Rosenbaum Ignác 662 
 Rosenbaum Imrich – Rosenberg Zoltán 663 
 Rosenbergová Elvíra – Rosenthal Alfréd 664 
 Rosenthál Alfréd – Roth Pavel 665 
 Roth Pavel – Rusniak Ladislav 666 
 SalamonHeran – SegnerováBoriška 667 
 Seidenfeld Adolf – Scheibner Filip 668 
 Scheimovitzová Jana – Schlesinger Marek 669 
 Schlesinger Zoltán – Schneller Pavol 670 
 Schnitzer Jakub – Schönfeld Viktor 671 
 Schönfeldová Lívia – Schwartz Dezider 672 
 Schwartz Jozef – Schwarz Jozef 673 



 

 Schwarz Jozef – SilberAbraham 674 
 Silber Ivan – Sommer Izák 675 
 Sonnenfeld Karol – Spitz Ernest 676 
 Spitz Ferdinand – Stangel Ervín 677 
 Stangel Ľudovít – Stern Ladislav 678 
 Sternet Martin – StiastnýSiegrid 679 
 Stiasny Víťazoslav – Stuba David 680 
 SturmOsiaš – Székeliová Klára 681 
 Szendrei Alexander – Šťastný Štefan 682 
 Šterk Aladár – Teifis Emanuel 683 
 Teich Arpád – Trattnerová Magda 684 
 Trefný Rudolf – Ungar Alexander 685 
 Ungár Bartolomej – Vlček Tibor 686 
261 Vlčko Móric – Waldmann Jozef 687 
 WaldmannLieber – Weilová Jozefína 688 
 Weilová Margita – Weinrüb Jakub 689 
 Weinstein Eliáš – Weiss Dezider 690 
 Weiss Eduard – Weiss Tibor 691 
 Weiss Tivadar – Weisz Alexander 692 
 Weisz Alexander – Weiszbarth Samuel 693 
 Weitszenhoffer Gabriel – Wiener František 694 
 Wiener Pavel – Wintner Ondrej 695 
 Wintner Ondrej – Zalmanovič Jozef 696 
 Zelmanovič Jozef – Zweigová Margita 697 
   
262. 15 40 – 639 698 
 Návrh na evakuáciu školských detí. Evakuácia Slovákov z Varšavy na 

Slovensko. Situačná Správa z okresu Bardejov. Návrh na stabilizáciu činnosti 
okresných úradov Kremnica, Turčiansky Sv. Martin. Evakuácia obyvateľstva a 
dobytka z okresu Svidník. Vojenský lazaret v Piešťanoch. Činnosť 
Medzimisterskéhozboru obrany štátu. Zabranievelkostatku Dr. Kornfelda v 
Rakoviciach pre Ministerstvo zahraničných vecí. Informačná Správa o priebehu 
evakuácie. Starostlivosť o evakuantov. Zábor zámku vo Veľkých Levároch pre 
nemecké vojsko. 

 

   
 1945  
   
263.  11 18 – 1226 699 
 Šetrenie politickej spoľahlivosti štátnych zamestnancov. Obmedzenie 

cestovania vlakom. Personálny stav na župnom úrade Banská Bystrica, 
Okresnom úrade v Senici. Zaistenie zamestnancov Okresného úradu v 
Topoľčanoch orgánmi nemeckej tajnej polície. Účasť tajomníkov HSĽS na 
notárskych poradách. Zaistenie notára v Čičmanoch nemeckým vojskom. 
Zriadenie perlustračných komisií pri okresných organizáciách HSĽS. 
Ubytovanie predsedu vlády v Skalici. Správa o pobyte zamestnancov verejnej 
správy vnútornej. Uznesenie vlády o evakuačných opatreniach v Bratislave. 

 

   
264.  12 1 – 420 699 
 Nariadenie o "nenápadnej" evakuácii úradov. Činnosť partizánov v okrese 

Nové Mesto nad Váhom. Návrh vládneho nariadeniao zmenách zákona o 
podpore stavebného podnikania. 

 



 

   
265.  13 64 – 176 699 
 Príprava na evakuáciu úradov. Zaisťovanie budov pre evakuantov. Evakuácia 

nemeckých obcí. Nútená evakuácia v okrese Zlaté Moravce, Liptovský Sv. 
Mikuláš. 

 

   
  Osobný tajomník ministra  
 /Sekretariát ministra vnútra M–700/  
   
 1940  
266.   700 – 701 
 Korešpondencia dôverného charakteru. Sťažnosti a žiadosti občanov v 

otázkach osobných, hospodárskych, politických a pod. Hlásenia o politickej 
situácii. Personálne a organizačné opatrenia v oblasti politickej správy. 
Sledovanie ilegálneho robotníckeho, protifašistického a protinemeckého 
hnutia. Protižidovské opatrenia. 

 

   
 1941  
267.   702 
 Dôverná korešpondencia politického charakteru. Opatrenia proti akciám 

namiereným proti štátu. Protifašistické hnutie. Sťažnosti a žiadosti občanov. 
 

   
 1942  
268.   703 – 704 
 Dôverná korešpondencia politického charakteru. Sťažnosti, od volania a 

žiadosti občanov v osobných, hospodárskych, politických otázkach a pod. 
Informačné správy, hlásenia o politickej situácii. Opatrenia proti 
protifašistickému hnutiu, odboju; opatrenia proti Židom.  

 

   
 1943  
269.   705 
 Korešpondencia dôverného politického charakteru. Rusínska otázka na 

Slovensku. Žiadosti, sťažnosti občanov v otázkach osobných, politických a pod.  
 

   
 1944–1945  
270.   706 
 Korešpondencia dôverného politického charakteru. Ponosy, žiadosti občanov 

v osobných, politických veciach. Informácie o vnútornej i zahraničnej politickej 
situácii, o priebehu frontových udalostí, partizánskych akcii, SNP.  

 

   
 Administratívne oddelenia  
 1938  
271. II/1 512 – 522 707 
 Legislatívne záležitosti.  
   
272. III/5  515 – 530 707 
 Cestovné pasy. Veci tlačové, kinematografické.  
   
273.  III/8 507 – 598 707 
 Ústavné záležitosti administratívne: štátne hranice medzi Poľskom a ČSR, 

matričné veci. 
 



 

   
274. IV/9  497 – 576 707 
 Obecné a stavebné veci.  
   
 1939  
275. II/1  8650 708 
 Osnova vládneho nariadenia o obmedzení predaja, prenájmu a zaťaženia 

nehnuteľností. 
 

   
276.  21058 708 
 Účastinná spoločnosť firmy “Doores“.  
   
277.  440 – 26168 708 
 Revízia štátneho občianstva.  
   
278.  20152 708 
 Žiadosti o vysťahovalecký pas.  
   
279.  V/10 326 – 181437 710 – 712 
 Štátny príspevok na stavbu rodinných a obytných domov.   
   
280. VII  1207 – 1208 713 – 714 
 Stavba liečebných pavilónov v kúpeľoch Štos. Voľby Lekárskej komory pre 

Slovensko. 
 

   
281.  II/a 7 – 3157 715 
 Bezplatné víza pre zahraničných účastníkov z príležitosti inštalácie rektora 

Slovenskej univerzity, zriadenie komisie na revíziu činnosti dôverníkov v 
podnikoch; žiadosti vicinálnych výborov o okresnú podporu; žiadosti cudzích 
štátnych príslušníkov o pobyt na území Slovenska, cenzúrne povolenia na 
premietanie filmov; Správa o požiari v obci Kamienka; v Humennom; 
živnostenské priestupky, vypovedanie občanov bez domovského práva, výkazy 
spotrebných cien; žiadosť pohraničnej obce Vrbovce o uvoľnenie železnične j 
stanice na slovensko–moravskej hranici; sťažnosť okresného úradu Kysucké 
Nové Mesto na Doplňovacie okresné veliteľstvo v otázke vydávania povolení 
do cudziny; povolenie pobytu cudzincom z Protektorátu a z územia 
odstúpeného Maďarsku; zoznamy a evidencia vypovedaných občanov; úprava 
židovských víz; opatrenia proti zdražovaniu cien živého dobytka v Zlatých 
Moravciach; zápisnica poradného zboru v cenových otázkach okresu 
Humenné, bránenie prechodu robotníkom na práce do Maďarska: 
vidimovanie legitimácií pri pohraničnom styku; výkon zákona o cestovnom 
ruchu – výber poplatkov pre Riaditeľstvo pre cestovný ruch; oslavy Pavla 
Blahu v Skalici; obežník o zavedení všeobecnej povinnosti vízovej; kinolicencie 
v Prešove. 

 

   
  3161 – 4104 716 
 Výkazy o požiaroch za rok 1938; povolenia na premietanie filmov; žiadosti o 

podporu prezidenta; povolenia pobytu na území Slovenska; žiadosti o vízum; 
sťažnosť Fritzscha z Atén na pohraničné orgány; stanovisko Ministerstva 
pravosúdia k výpisom k registru trestov; šetrenie pobytu emigranta Langfelda; 
vymáhanie licenčných príspevkov; žiadosť S. Hermanna o povolenie vyberať 

 



 

milodary; menovanie kultúrnych dozorcov v kinách. 
   
  4106 – 4534 717 
 Povolenia pobytu cudzím štátnym príslušníkom; zvýšenie cien cementu; 

Správa Okresného úradu Čadca o politickej ochrane Za II. polrok 1939; 
kinolicencie 

 

   
281. II/a  4535 – 4566 718 
 Kinematografické licencie; žiadosti o licenciu v Rimavskej Sobote, 

Ružomberku, Banskej Bystrici, Brezne nad Hronom, Podbrezovej, Dolnom 
Kubíne, Dobšinej, Gelnici, Smolníku, Hnúšti, Hlohovci, Mestečku.  

 

   
  4567 – 4617 719 
 Kinematografické licencie pre Humenné, Trebišov, Kežmarok, Ľubica, 

Kremnica, Kysucké Nové Mesto, Krupina, Nitra, kinematografické licencie pre 
kiná v Nitre, žiadosti o licencie, zrušenie kín; 

 

   
  4620 – 5428 721 
 Žiadosti o kinolicenciu v Nitre, Cabaj Čapori, Močenoku, No om Meste nad 

Váhom, Novom Smokovci, Poprade, Prešove, Trebišove: podpora domácej 
filmovej výroby Krajinským úradom; žiadosti o povolenie pobytu na Slovensku, 
ustanovenie pasovej kontroly na hraniciach; povolenie verejnej zbierky obci 
Cigelka; vypovedanie cudzích štátnych príslušníkov; zavedenie osobných 
legitimácií u zamestnancov dunajských plavebných spoločností; 
kinematografické licencie pre mestá /obce/ Handlová, Nemecké Právno, 
Senica, Skalica, Holíč, Spišská Nová Ves, Trenčianske Teplice, Bošáca, Trnava, 
Lozorno; 

 

   
  4591 – 5403 722 
 Žiadosti spoločenských a iných organizácií o kinematografickú licenciu v 

Liptovskom Sv. Mikuláši, v Lozorne, v Michalovciach, v Dolných Hámroch, v 
Žarnovici, v Poprade, v Hranovnici, v Prievidzi, v Handlovej, v Trebišove;  

 

   
  5411 – 5464 723 
 Kinematografické záležitosti mesta resp. obce Trenčianske Teplice, Nemšová, 

Trnava, Bratislava, Turčiansky Sv. Martin, Sučany, Sklené, Horný Turček, Horná 
Štubňa, Vrútky, Velká Bytča; 

 

   
  5469 – 5475 724 
 Kinematografické záležitosti Zvolena a Žiliny;  
   
281. II/a  5484 – 9014 725 
 Kinematografické licencie pre Kysucké Nové Mesto, Sv. Kríž n/Hronom, 

Banskú Belú, zavádzanie a povoľovanie výherných peňažných automatov, 
povolenie pobytu cudzincom; ťažkosti so zavádzaním všeobecnej vízovej 
povinnosti v Zbrojovke Považská Bystrica; sťažnosť občanov na vládneho 
komisára v Pezinku, pre výpoveď z majera Pálffyho, Správa o činnosti 
hospodárskej kontrolnej služby za december 1939; umožnenie návštevy 
milanského veľtrhu slovenským občanom; záznamy o vyvážaní platidiel pri 
malom pohraničnom styku: predražovanie tuzemského rumu Liehovarníckym 
a vinohradníckym družstvom v Skalici. 

 



 

   
  9019 – 10159 726 
 Záležitosti ochotníckych divadiel na Slovensku, korešpondencia KÚ, MV s 

Ustredím ochotníckych divadiel v Turčianskom Sv. Martine, žiadosti o 
cestovný pas: povoľovanie pobytu cudzincom: ubytovanie nemeckých 
pohraničných orgánov v Turzovke; sprava pobytu osobám z Čiech a Moravy na 
Slovensku; cestovné pasy slovenských štátnych príslušníkov vo Švajčiarsku; 
súpis mníšiek – ošetrovateliek maďarskej národnosti; prevzatie správy 
kultúrneho dozoru nad biografmi na Slovensku Ministerstvom školstva a 
národnej osvety; 

 

   
  10160 – 14742 727 
 Povoľovanie pobytu cudzincom; zbierka na stavbu kostola v Lastovciach; 

predražovanie petroleja v Piešťanoch; vypovedanie z územia Slovenska; 
Sťažnosť M. Šmihlu za odopretie vydania povolenia žobrať s harmonikou; 
obežník Ministerstva vnútra o obmedzovaní cestovania slovenským občanom 
do cudziny, evidencia hraničných kameňov na slovensko–poľskom pohraničí; 
úprava malého pohraničného styku s Nemeckom; kinematografické licencie 
pre Hnilec pre kočovné kino Antona Prunca, A. Říhu, M. Foltínková, J. 
Hladkého, R. Novú, K.Kubčana, Fr. Kuliška; kaucia maďarského časopisu 
MagyarNéplap; 

 

   
  14745 – 18894 728 
 Žiadosti o pricestovanie na Slovensko, predlžovanie cestovných pasov, 

povolenia pobytu na Slovensku; udeľovanie produkčných povolení; činnosť" 
kancelárie propagácie Slovenska; likvidácia movitého majetku Okresného 
úradu v Parkani; nové pátracie inštrukcie pre okresy; žiadosti o povolenie 
zbierky milo darov; cvičenie CPO v Bratislave; 

 

   
281. II/a  18972 – 20331 729 
 Ustatonoveniekúpelných komisií a komisionárov; žiadosti o povolenie pobytu, 

o cestovné pasy, o povolenie zbierky; kinematografické koncesie v Poprade,  
Banskej Štiavnici, Dobšinej; Ledbikckom Rovnom; 

 

   
  20337 – 31366 730 
 Kinematografická licencia pre Malacky, Hnúšťa, Dobšiná, Krompachy; žiadosti 

kultúrnoosvetových organizácií o podporu z kinematografického kultúrneho 
fondu: sťažnosť L. Tomáška, majiteľa kinematografickej licencie pre kino 
Metro v Trenčíne; žiadosti o povolenie pobytu, vypovedanie cudzích štátnych 
občanov zo Slovenska; žiadosti o vstupné vízum; pohraničný styk slovensko–
poľský a slovensko–nemecký; povolenie pre verejné zbierky; sťažnosti na 
colný úrad v Turzovke; udelenie kinematografickej licencie pre Nové Mesto 
n/Váhom, výkaz požiarnych škôd za II. polrok 1938; záležitosti požiarnej 
polície na Slovensku. 

 

   
  31376 – 41060 731 
 Sťažnosti spolku majiteľov biografov; rokovanie s Nemeckom o colnej ochrane 

hraníc, sťažnosť podomových obchodníkov v Leopoldove; zbierka Hlinkovej 
mládeže; šetrenie USB v súvislosti s premietaním maďarských filmov; vízové 
poplatky s Maďarskom, s Talianskom; inštrukcie o vydávaní cestovných pasov. 
Žiadosti o povolenie zbierky milodarov; stíhanie za vývoz predmetov dennej 

 



 

potreby do cudziny; dohoda medzi Slovenskom a Maďarskom o pohraničnom 
styku; smernice k prevádzaniu zákona o stíhaní nedovoleného vývozu tovaru 
do cudziny; dovoz Collodium vlny z Nemecka, obežník Ministerstva vnútra k 
závadám vo filmových predstaveniach; memorandum Spolku majiteľov 
biografov na Slovensku; živnostenské záležitosti juhoslovanských občanov; 
rokovanie s Nemeckom o colnej ochrane hraníc; 

   
  41436 732 
 Propagačná činnosť Slovenskej rady pre cestovný ruch a Riaditeľstva pre 

cestovný ruch v Bratislave. 
 

   
  41526 – 50215 733 
 Vyživovacie príspevky prisťahovalcom; porada ministerstiev v záležitostiach 

pobytu cudzincov, emigrantov na Slovensku; povolenia pobytu cudzincom, 
pasová kontrola, vypovedanie cudzincov štátnych občanov; povoľovanie 
zbierok,milodarov; kinematografická licencia pre Gelnicu, Veľkú Bytču; 
propagácia letectva prostredníctvom filmu; protipožiarny štatút  mesta 
Prešova; 

 

   
  50223 – 82712 734 
 Dohoda medzi Slovenskom a Maďarskom o peážnej doprave; Vysťahovalecký 

transport Židov do zámoria: produkčné povolenie pre zábavné podujatia; 
zľava cestovného pre zahraničných turistov na Slovensku; vízové poplatky 
vyberané poškými zastupiteľskými úradmi; výročná Správa 1939 Veliteľstva 
požiarnej služby; povoľovanie pobytu cudzincom na Slovensku; zbierky 
milodarov; vycestovacie povolenia; úprava malého pohraničného styku 
slovensko–maďarského: peážna autobusová doprava medzi Bratislavou a 
Nitrou: kinematogralicky kultúrny fond; kinolicencie pre Lozorno a Malacky; 

 

   
  82754 – 95457 735 
 Stíhanie občanov za predražovanie tovaru; Správa Ministerstva dopravy a 

verejných prác o stave a perspektívnych úlohách dopravy na Slovensku; 
povolenie akc. spol. NobelBickford vyrábať čierny zápalný prach; povolenia k 
pricestovaniu a pobytu cudzincom; peážna autobusová doprava cez maďarské 
územie; povoľovanie verejných zbierok; úprava pohraničného styku medzi 
Slovenskom a Maďarskom; cenzúrne povolenia pre premietanie filmov; 
umožnenie vysťahovania Židov zo Slovenska do zámoria Transportnou 
kanceláriou v Bratislave; 

 

   
  95491 – 119555 736 
 Povoľovanie pobytu cudzincom; zápisnica z porady na Ministerstve vnútra o 

cestovnom ruchu s Maďarskom; colné kontroly na pohraničných staniciach; 
udelenie divadelnej koncesie Fr. Devinskemu v Bratislave; žiadosti o povolenie 
pricestovať na Slovensko; udeľovanie kinolicencií; sťažnosť nemeckého 
občana na pohraničnú stráž; šetrenie pasových záležitostí; ohlas Ministerstva 
vnútra na článok Slováka: Ako je to s filmom na Slovensku; povolenie na 
prenos elektrickej energie z cudziny cez štátne hranice; návrh na 
monopolizovanie výroba odznakov HG; cenzúrne lístky k premietaným 
filmom; Záležitosti kina Kultúra vo Vrútkach; úprava o vstupe Židov na územie 
Slovenska; program výcviku CPO; žiadosti o povolenie vysťahovať' sa zo 
Slovenska; memorandum ev.a.v. cirkevného zboru v Sobotišti Ministerstvu 

 



 

vnútra; vypovedanie maďarských občanov na základe retorzie; preloženie 
pohraničných colných staníc; úprava Ministerstva vnútra o pobyte cudzincov 
bez cestovného pasu; zoznámi účastníkov výpravy leteckých pracovníkov do 
Nemecka, povolenie Ministerstva vnútra usporiadať Mesiac zahraničných 
Slovákov so zbierkami: rozkaz Hlavného veliteľstva HG o rozpustení 
Rodobrany; produkčné povolenia potulným umelcom, žiadosť' J. Jurigu o 
repatriáciu svojej rodiny na Slovensko; súpis škôd spôsobených požiarom v 
obci Ohradzany ; 

   
281. II/a  119649 – 145733 737 
 Preventívne protipožiarne opatrenia v nitrianskej župe; cenzúrne listy 

filmových predstavení; žiadosti o povolenie pobytu cudzincom, vypovedanie 
cudzincov; repatriácia; povolenia pre zameriavacie práce odersko–dunajského 
prieplavu, sťažnosť' maďarského vyslanectva ohľadom vypovedania 
maďarských občanov; obežník Ministerstva vnútra o priestupkoch proti 
cenovému zákonu, o komunikačných predpisoch pre cestujúcich v pohraničí, 
udelenie víz príslušníkom židovského transportu z Nemecka a z Protektorátu – 
Zoznamy transportovaných; vyhláška Ministerstva vnútra o obchodovaní 
obchodníkov s miešaným tovarom a o zákaze používania liehových nápojov po 
23. hod.; sťažnosti na slovenské colné orgány; zoznam účastníkov kurzu 
učiteľov hospodárskych škôl v Nemecku; neoprávnená prevádzka hostinskej 
živnosti vo viechach; kontrola dodržovania premávkových predpisov; výčap 
liehových nápojov na Dunajskom veľtrhu; sťažnosť nemeckého občana na 
colníkov a nemeckého vyslanectva na kontrolné pohraničné orgány; 
nariadenie Ministerstva národnej obrany o organizácii CPO v obciach; výmena 
politických väzňov medzi Slovenskom a Maďarskom; obežník Ministerstva 
vnútra o zákaze prevádzania živností hostinskej a výčapníckej/ Židmi; udelenie 
bookmakerskej licencie; 

 

   
281. II/a  146301 – 11302 738 
 Súpisky pre spoločný cestovný pas do Maďarska; cenzúrne listy filmových 

predstavení; sťažnosti na Židov; sťažnosti na pohraničné orgány; povoľovanie 
pobytu cudzincom; dovoz civilných zbraní z cudziny; otvorenie cesty Mnišany 
– Jelšava pre zahraničnú prepravu; hraničné znaky na hranici Slovensko– 
Poľskej; účasť slovenských dôstojníkov na vojenskom cvičení vo Viedni – 
zoznam účastníkov; oprava slovenských priezvisk písaných maďarským 
pravopisom; obmedzovanie tanečných zábav a iných zábavných podujatí; 
nariadenie pohotovosti CPO Ministerstvom národnej obrany v Bratislave; vy 
povedanie cudzích štátnych občanov, zadržanie na hraniciach a vyšetrovanie; 
povolenie nemeckým archeológom uskutočniť vykopávky na Slovensku; 
povolenia na verejné zbierky; záležitosti týkajúce sa povolenia herní a 
kasínových hier; Zmluva o vydávaní previnilcov a poskytovaní pracovnej 
pomoci v trestných záležitostiach medzi Slovenskom a Nemeckom; obežník 
Cenového úradu o trestnom stíhaní pre zhromažďovanie zásob; preukazy 
totožnosti pre ukrajinských utečencov v Sabinovskom okrese; zájazd 
slovenských dôstojníkov do Viedne; výkazy o požiaroch v skalickom okrese, v 
okrese Nová Baňa, pohostinské vystúpenie nemeckého  divadla 
“WürtenbergischeLandesbühne" na Slovensku.  

 

   
  166305 – 204428 739 
 Povolenia pobytu cudzincom; výprava slovenských dôstojníkov do Nemecka;  



 

trigometrické meranie na južnej hranici Poľska: prevádzajúce nariadenie 
dohody medzi Slovenskom a Maďarskom o vzájomnej amnestii; cenzúrne listy 
filmov; výkazy o požiaroch v Skalickom okrese; opatrenie Ministerstva vnútra 
proti zneužívaniu Červeného kríža; likvidácia vojnových škôd; jednotná úprava 
smerníc pre vydávanie pasov a víz; vycestovacie povolenia do Nemecka pre 
podomových obchodníkov z okresu Bardejov; rozhodnutie Najvyššieho 
správneho súdu R. Kúnovou pre predražovanie; obežník Ministerstva 
hospodárstva o prísnej kontrole pri hospodárení s pohonnými hmotami; 
žiadosti o zbierky milodarov; zápisnica o peážnej doprave; zmena v trestaní 
pytliactva; dohoda o železničnej premávke cez slovensko–nemeckú štátnu 
hranicu; zápisnica z porady o vydávaní pasov a víz; vypovedanie cudzích 
štátnych príslušníkov; zoznam pustatín, osád, kolónií, hospodárskych dvorov a 
pod., ktorých časť patrí Slovensku; memorandum Slovenského rozhlasu o 
podpore; zastavenie dovozu zábavných amerických filmov na Slovensko; 
žiadosti o spoločné cestovné pasy rôznym organizáciám, zákaz vstupu Židom 
do kaviarne Imperiál v Prešove; 

   
282. II/b  156 – 204363 740–1031 
 Štátne občianstvo; domovská príslušnosť.  
   
 1940  
   
283. II/c  498 – 12567 1032 
 Žiadosti o odvolania o štátny vyživovací príspevok rodinám voj. záložníkov; 

odklad prezenčnej vojenskej služby učiteľom ľudových a meštianskych škôl; 
sprosťovanie štátnych a verejných zamestnancov od vojenskej činnej služby; 
finančná úhrada za používané dopravné prostriedky vojenskou správou v 
mobilizácii r. 1938; výkazy škôd predložených Maďarskom  Československu v 
súvislosti s okupáciou, výklad pojmu “bestehendeEinrichtungen" v 
Mníchovskej dohode; 

 

   
283. II/c  13096 – 54255 1033 
 Cirkevné majetky v pohraničnom pásme v spojitosti s výkladom no obrane 

štátu; zaradenie príslušníkov býv. poľskej armády z územia obsadeného 
Slovenskou armádou do slovenskej brannej moci; vyživovacie príspevky – 
žiadosti, sťažnosti, udania, rozhodnutia; žiadosti o oslobodenie od pracovnej 
činnosti v židovských táboroch, o povolenie vysťahovať sa; práva vojenských 
osôb a preprava materiálu slovensko–maďarskou peážnou dopravou; úprava 
znakov štátnej príslušnosti slovenských vojenských lietadiel; oznamovanie 
bydliska vojenských osôb mimo činnej služby zdržujúcich sa v zahraničí; 
žiadosti o oslobodenie od vojenskej služby; prepustenie Cigánov a Židov z 
vojenskej služby, odňatie zbraní a zbrojných lístkov Židom; prehľad 
organizovania kurzov negramotných u vojska; dohoda medzi Maďarskom a 
Slovenskom o finančnej sadzbe pri peážnej doprave: obežník Ministerstva 
vnútra o pozemkoch vyvlastnených vojenskou správou ČSR; 

 

   
  55587 – 88100 1034 
 Žiadosti o oslobodenie od povinného odovzdávania motorových vozidiel; 

osprostenie od vojenskej služby; vydávanie vojenského preukazu vojakom v 
zálohe; príprava materiálu pre hospodársko–politické rokovanie s 
Maďarskom; žiadosti o štátny vyživovací príspevok; poplatok za držbu 

 



 

erárnych koní; 
   
  88106 – 158533 1035 
 Žiadosti o sprostenie od činnej vojenskej služby, o štátny vyživovací príspevok; 

obežník Ministerstva národnej obrany o pátraní a stíhaní nenastúpených 
záložníkov; záležitosti vojnových poškodencov; výkazy škôd predložených 
Maďarskom v súvislosti s evakuáciou úradov z okupovaného územia; 
preloženie odbočky Vojenského súdu z Levoče do Popradu; odvodná a 
evidenčná agenda záložníkov zdržujúcich sa v cudzine; komunálny úver na 
stavbu vojenských objektov; zmena ustanovení branných predpisov o vedení 
vojenskej evidencie; úprava Ministerstva vnútra o prezenčnej pracovnej 
službe brancov; stráženie objektov dôležitých pre obranu štátu; štátny 
vyživovací príspevok pre rodinných príslušníkov členov HG; branný výcvik 
príslušníkov Slovenskej republiky; 

 

   
283. II/c  159916 – 209818 1036 
 Podpora vojnovým poškodencom; vyživovací príspevok; sprostenie niektorých 

štátnych a verejných zamestnancov od vojenskej služby v prípade mobilizácie; 
reorganizácia doplňovacej vojenskej správy; smernice o spôsobe výkupu od 
pracovnej povinnosti, revízia vojenských záležitostí Okresného úradu v Modre, 
obvodné komisie a odvody rokov 1938, 1939; 

 

   
284. II/d  96 – 4938 1037 
 Stavba úzkokoľajnej železnice na katastrálnom území Čierny Balog – Dobroč – 

Stará Dolina; vyvlastňovanie pozemkov pre cesty Hájniky – Krupina – Nemce: 
stavebné povolenie pre elektrické zariadenie v obciach Skala, Opatová, 
Strážov a i., vyvlastnenie pozemkov pre stavbu železnice Zvolen – Hronská 
Breznica; združené poistenie automobilov – všeobecné podmienky; zoznam 
dôverníkov v podnikoch menovaných Ministerstvom hospodárstva; zisťovanie 
akcií v súkromných poisťovniach; stavba elektrického vedenia Prešov – Čaklov; 
zápisnica zo zasadania roľníckej a družstevnej poistovne “Karpatia"; odkup 
životnej poistky; sťažnosť "Karpatie" na poisťovne; účastiny "Prvej slovenskej 
poisťovne"; zmena spoločenských stanov spoločnosti pre obchod s agrárnymi 
produktmi "Transdanubia"; úprava vnútorného československého štátneho 
dlhu; stavba cesty Bánovce n/Bebravou – Dolné Vestenice, osnova zákona o 
zákaze obchodovania s kontrakoncepčnými prostriedkami; vodoprávne 
povolenie pre stavbu vodného diela na úseku Ladce – Ilava – Klobušice; návrh 
na reorganizáciu slovenského poisťovníctva; 

 

   
284. II/d  5121 – 8366 1038 
 Personálne zmeny v poisťovniach na Slovensku; nadácia "Izabelly a Valérie 

Pyberovej; výkaz zabezpečovacieho fondu Slovenskej poisťovne; obchodná 
správapoistujúcejúčastinná spoločnosť  "Anglo–Elementar"; označenie 
menovitej hodnoty účastín spoločnosti na Slovensku; podpora pohorelcom 
obce Duplín; schvaľovanie prevodu židovských nehnuteľností; usporiadanie 
majetkových záležitosti Jozefa Pálffyho v Smoleniciach; úprava písomného 
styku úradov s Protektorátom; zaplatenie anuity Pražskej mestskej poisťovni v 
Prahe; 

 

   
284. II/d  8386 – 11327 1039 
 Zmluva o automobilovom styku medzi Slovenskom a Nemeckom; Poistenie  



 

motorových vozidiel; rozpustenie obecného zastupiteľstva obce Závadka; 
Volkovce, Zlatno, Podlužany; žandárske Poistenie; žiadosť fy "Dovus" o 
schválenie zmeny a doplnenie stanov; memorandum Zemskej poisťovne v 
Brne prezidentovi republiky: preloženie fyWeigner a spol. z Prahy do Nového 
nad Váhom; osamostatnenie filiálok mestskej Sporiteľne v Prahe na 
Slovensku; žiadosti o hostinské koncesie, preberanie organizačných a iných 
úradníckych síl súkromnými poisťovňami; stavba elektrického vedenia Hnúšťa 
– Jelšava – Rožňava; 

   
284. II/d  11721 – 13126 1040 
 Slávia – vzájomne–poisťovacia banka, riaditeľstvo pre Slovensko v Bratislave; 

prevod vkladných knižiek Poštovej sporiteľne v Prahe na Poštovú sporiteľňu v 
Bratislave; výčapnícke a hostinské koncesie, žiadosť' akc. spol. Anglo Danubian 
Lloyd o povolenie obchodovať na území Slovenska; sťažnosť poisťovne 
"Patria" na spoločnosť "Anglo–Elementár” zvýšenie kontingentu /peňažného/ 
na zabezpečenie verejných dodávok a prác; šetrenie pri nadobúdaní práva nad 
nemovitosťmi; 

 

   
284.  II/d  13127 – 18475 1041 
 Uznesenia okresných súdov o nadobudnutí práv občanov nad nemovitosťami; 

výmer na príjazdnú cestu v Dubnici nad Váhom. Krajinská podpora pre 
autoklub; záležitosti sociálneho poistenia; krajinského štipendia:"skladačky" 
Slovenskej národnej banky; účastinná spoločnosť  Národné spojené textilné 
závody – zmena stanov a predaj akcií; zoznam tovaru zakázaného alebo 
obmedzeného pre dovoz; záležitosti rôznych koncesií; sťažnosť obce Chtelnica 
na výmer Krajinského úradu; menovanie vládnych komisárov pre sporiteľne na  
Slovensku; majetkový stav súkromných poisťovní na Slovensku; oprava 
umeleckých pamiatok v Nitre; založenie účastinná spoločnosť  "Vap"; 
schválenie doplňovacích poistných podmienok pre automobilové poistenie; 
návrh na usporiadanie záležitostí poisťovni na Slovensku; žiadosť o koncesiu 
Asekuračného spolku pre cukrovarský priemysel v Prahe; zriadenie fy 
Považská továreň na rastlinné tuky, účastinná spoločnosť  Nitra; 

 

   
284. II/d  19194 – 25197 1042 
 Označenie akcií na Slovensku slovenskou menovou jednotkou; zriadenie 

akciovej spoločnosti Slovenské kovopriemyselné závody v Ružomberku; 
záležitosti poisťovní "Slávia". "Merkur", živností; krajinská subvencia 
Elektrotechnickému zväzu v Bratislave; projekt a prevádzkové povolenie pre 
elektrické vedenie Jablonica – Pernek; zápis fyWeigner a spol. do firemného 
registra, rozhodnutie Najvyššieho súdu ohľadom ľudovej školy v Šaštíne; 
rozpočty a finančné záležitosti Hurbanovej evanjelickej spoločnosti literárnej, 
trhový štatút mesta Prešova: penzijné poistenie fy Alexander Winter a 
synovia; 

 

   
284. II/d  25221 – 25447 1043 
 Stavba železnice Strážske – Prešov – zápis o verejnosprávnej pochôdzke v 

oblasti stavby, pohľadávky Národnej banky v Banskej Bystrici voči bývalej 
hontianskej župe; 

 

   
284. II/d 25919 – 36353 1044 
 Prevzatie poistnej agendy poisťovňou "Karpatia" od Roľníckej vzájomnej  



 

poisťovne"; zmena stanov Slovenskej hotelovej účastinná spoločnosť  v 
Bratislave; anuity z pôžičky na stavbu budovy vojenského veliteľstva v 
Košiciach: štatistické výkazy o výpredaji na Slovensku r.1937 v zmysle 
živnostenského zákona; záležitosti vládneho dozoru v družstevných 
organizáciách; inštrukcia Ministerstva financií o prevádzaní zákona o výmene 
účastín; rezolučné požiadavky Sväzu zmiešaných živnostenských 
spoločenstiev; schválenie spoločenskej zmluvy fy Fiat, založenie firmy 
Slovenský cukor; krajinská subvencia Správe saleziánskeho diela v Žiline; 
kolektívne poistenie advokátov na území Slovenska; odmeny vládnym 
komisárom; odovzdanie časti životného poistného kmeňa "Karpation" 
poisťovni "GazdákBiztosítóSzövetkezete" v Maďarsku; zápisnica z I. zasadnutia 
vládnej komisie v poisťovni "Koruna" v Bratislave; výmena účast ín medzi 
poisťovňami Domov a Slovakia; žiadosť Slovensko–nemeckej obchodnej 
kancelárie o udelenie súhlasu k zápisu, súhlas a výmer Ministerstva vnútra: 
sťažnosť J.Gregora na Najvyšší správny súd za vyvlastnenie pozemkov; žiadosť 
Českomoravskej účastinárskejpoisťovne pre živnosti, obchod a priemysel v 
Prahe o udelenie koncesie na Slovensku; 

   
284. II/a 36957 – 46097 1045 
 Zmluva o vojnovom poistení "Slovenského válečnéhopoolu "; záležitosti 

životných poistiek; dražobná vyhláška a dražobné podmienky; zmena názvu 
účastinnej poisťovne Legie na Lipa; povolenie živnostenských koncesií; 
schválenie firmy Slavochema a jej stanovy; návrh spoločnosti na zriadenie 
spoločnej krupobitnej kancelárie; založenie firmy Karbonia; doplňovacie 
poistné podmienky pre rozšírené združené automobilové poistenie; záležitosti 
Slovenskej rady pre cestovný ruch v Bratislave; kancelária Čedoku v Banskej 
Bystrici; Informácia poisťovne Karpatia o prevode účastín na Slovensku; 
záležitosti poisťovneMerkur, odovzdanie poistných jednotie k poisťovňou 
Sláviou Maďarsku: vyvlastňovanie pôdy, uličnej plochy pre výstavbu; poistné 
podmienky skupinového Poistenia poisťovne Slávia; 

 

   
284.  II/a  47763 – 80880 1046 
 Žiadosti o živnostenské koncesie: zriadenie Spolku pre vzájomné poisťovanie 

rožného statku v Lovasoviciach; založenie Spolku pre vzájomné poisťovanie 
rožného statku vo Veľkých Kršteňanoch; Spolok pre vzájomné poisťovanie 
koní v Trebaticiach; Spolok pre vzájomné poistenie rožného statku Súľovciach; 
založenie Horehronskej hutnej účasť. spoločnosti v Banskej Bystrici; návrh F. 
Ďurčanského na reorganizáciu súkromného poistenia; záležitosti poisťovne La 
Nationale, žiadosť' o súhlas k ustanoveniu členov správy Českomoravskej 
akciovej poisťovne pre živnosti, obchod a priemysel; schválenie reprezentanta 
Rybokomisionárskej a rybo speňažujúcej uč. spol.; kúpne zmluvy Karpatie: 
poistky zahraničných poisťovní na Slovensku; činnosť Zemskej poisťovne v 
Brne; odvolanie členov rozpusteného výboru Okresného živnostenského 
spoločenstva v zlatých Moravciach; zrušenie nútenej správy v niektorých 
súkromných poisťovniach; likvidácia poisťovne "Garancia" v Bratislave: 
záležitosti správnych rád a dozornýchvýborov; prevod vkladov Reeskontneho 
a Lombardného ústavu na Slovensku; vyvlastňovanie stavebných pozemkov; 
prevody slovenských poistných kmeňov zahraničných; poisťovní; zál. firmy 
"Reno" v Ružomberku; záležitosti poisťovne "Domov" a "Slovakia;"  

 

   
284. II/a  82202 – 88467 1047 



 

 Odkupovanie životnej poistky; koncesie živností, ľudová poisťovňa 
"Čechoslávia"; vyvlastnenie stavebných pozemkov; oprávnenie činnosti 
Mamheimskejpoisťujúcej spoločnosti na Slovensku; žiadosť poisťovne Star o 
obmedzenie zaťaženianemovitostí; záležitosti živnostenských spoločenstiev a 
živnostníkov; krajinské podpory nezamestnaným živnostníkom; 

 

   
284. II/a  88549 – 104290 1048 
 Zriadenie filiálky Ľudovej banky v Námestove" v Jablonke; krajinská podpora 

Ústavu M. R. Štefánika v Turčiansky Sv. Martin e; aplikácia arizačného zákona 
štátny dozor nad poisťovňami; vyvlastňovanie stavebných pozemkov; 
živnostenské koncesie; sťažnosti a dotazy ohľadom súkromných poisťovní; 
zmena stanov účastinná spoločnosť  "Spojené mlyny"; správa o činností Zväzu 
slovenských sporiteľní za rok 1939: stav spolkov pre vzájomné poisťovne 
rožného statku v r. 1940; menovanie burzovej rady v Bratislave; zmena stanov 
účastinná spoločnosť  Bratia Stolwrkovia; Okresné živnostenské spoločenstvo 
v Hnúšti; všeobecné poistné podmienky poisťovne Karpatia v Bratislave 
zastavenie činnosti úč. poisťovni "Koruna", žiadosť firmy "Geska" o povolenie 
zriadenia vedľajšieho závodu v Bratislave; 

 

   
284. II/a  104311 – 134662 1049 
 Akcia maďarských veriacich reformovanej i cirkvi na reorganizáciu cirkvi; 

otázka stanov účastinná spoločnosť  s ručením obmedzeným: výkaz fondov 
účastinná spoločnosť  "Karpatia", správa o činnosti zahraničných poisťovní na 
Slovensku: správa zo schôdze kurátorskej komisie pojednávajúcej o 
prieskumnej činnosti kurátora v poisťovniach; Slovenská spoločnosť pre 
obchod s cukrom "Union"; záležitosti životných poistiek: záverečné účty za rok 
1938 poisťovne "Domov" a "Slovakia": záležitosťkúpeľov "Smrdáky"; Grafická 
umelecká tlačiareň účastinná spoločnosť  C. F. Wigand; živnostenské koncesie; 
Slovenský ľudový podporný sväz; žiadosť akc. poisťovne Sekuritas o súhlas s 
ustanovením členov správy; krytie rezerv súkromných poisťovní štátnymi 
cennými papiermi; jednanie s Nemeckom o záležitostiach súkromného 
poisťovníctva; Spolok pre vzájomné poisťovanie rožného statku v Závodí: 
zriadenie filiálky Mestskej sporiteľne Bratislava v Holíči; zastavenie činnosti 
zahraničných poisťovní; zriadenie filiálky "Ľudovej banky Námestovo" v 
Jablonke; protokol o jednání medzi Slovenskom a Nemeckom v otázkach 
súkromného poisťovníctva: záležitosti Slovenskej poisťovne účastinná 
spoločnosť ; finančné záležitosti a zápisnica z valného zhromaždenia poisťovne 
"Karpatia"; založenie spoločnosti s ručením obmedzeným "Alchomos"; 
stanovy Penzijnej podpornej základiny robotníkov firmy Priadelne umelého 
hodvábu účastinná spoločnosť  v Senici; založenie účastinná spoločnosť  
Centrokooperácia v Bratislave; zriadenie filiálok Bratislavskej mestskej 
sporiteľne v Poprade; článok "Slovo k otázke riešenia koncesií súkromných 
poisťovní v časopise "Národnie noviny"; stanovisko dr. Kurta Daniela 
ministerského radcu ku slovensko–nemeckým rokovaniam o  otázkach 
poisťovníctva na Slovensku; založenie fy "Ava"; povolenie výroby polotovarov 
z medi a zliatin fy Krompašským závodom na med; zriadenie Spolku pre 
vzájomné poisťovanie rožného statku v Slovenskom Grobe; zvýšenie účastín 
účastinná spoločnosť  Chemický priemysel; aplikácia vládneho nariadenia o 
devízových predpisoch; 

 

   
284. II/a  136551 – 165931 1050 



 

 Živnostenské koncesie; Spolok pre vzájomné poistenie rožného statku vo 
Švajnsbachu; vylúčenie židov z členstva bratislavskej burzy; založenie firmy 
Slovakotex: zmena v členstve správy Slovenskej a komunálnej banky; žiadosť 
javorínskych občanov o zlepšenie životných podmienok a o  pozemkovú 
reformu; výročná Správa za rok 1939 Európskej akciovej spoločnosti pre 
poisťovanie nákladov a cestovných zavazadiel; záznam o rokovaní medzi 
nemeckým obchodným atachédr.Gebertom a vládnym zmocnencom o 
reorganizacipomného poisťovníctva; protokol o rokovaní medzi nemeckou a  
slovenskou delegáciou o otázkach poisťovníctva; kúpa životných poistiek; 
vyvlastňovanie stavebných pozemkov; jazyková úprava staničných a 
orientačných nápisov a cestovných lístkov, žiadosť firmy Bunzl a Biach o 
vylúčenie Židov z obchodu s textilným a iným odpadom; schválenie 
regulačného plánu oblasti Horná Sihoť; poisťovacia akciová spoločnosť Union 
– ustanovenie člena správy v Bratislave, bratislavská burza – regulatív 
znaleckej komisie, dohoda medzi Sloven. republikou a Nemeckom o právnej 
ochrane a pomoci v záležitostiach občianskeho a obchodného práva, založenie 
inžinierskej stavebnej spoločnosti "Vap": vyvlastnenie nehnuteľnosti s 
liečivými a minerálnymi prameňmiúčastinná spoločnosť  fy “Floreat" a fy 
“Alexander Winter a spol.” založenie fy "Bratislavská drevopriemyselná 
účastinná spoločnosť ”, zrušenie zvláštneho denníka správnych depozit MV v 
Bratislave; Živnostenské koncesie; zistenie majetkového stavu poisťovní na 
Slovensku; záležitosti Poisťovne kvasného priemyslu; stanovisko Ministerstva 
financií k pomerom poisťovníctva na Slovensku: zápisnice a protokol z 
rokovania medzi zástupcami nemeckej a slovenskej vlády o súkromnom 
poisťovníctve na Slovensku; návrh na vládne nariadenie o niektorých zmenách 
v poisťovníctve; žiadosť poisťovne "Zürich" o koncesiu pre filiálku "Merkur" na 
Slovensku; žiadosť poistovne Wiener Allianz Versicherungsaktiengesellschaft o 
zriadenie generálnej reprezentácie na Slovensku; 

 

   
284. II/a  166309 – 177662  1051 
 Živnostenské koncesie; zistenie majetkového stavu poisťovní na Slovensku; 

záležitosti Poisťovne kvasného priemyslu; stanovisko Ministerstva financií k 
pomerom poisťovníctva na Slovensku: zápisnice a protokol z rokovania medzi 
zástupcami nemeckej a slovenskej vlády o súkromnom poisťovníctve na 
Slovensku; návrh na vládne nariadenie o niektorých zmenách v poisťovníctve; 
žiadosť poisťovne "Zürich" o koncesiu pre filiálku "Merkur" na Slovensku; 
žiadosť poisťovne Wiener Allianz Versicherungsaktiengesellschaft o zriadenie 
generálnej reprezentácie na Slovensku; 

 

   
284. II/a  179137 – 203798 1052 
 Živnostenské koncesie; záležitosti Svojpomocného úverového družstva; 

schválenie stanov Divadelného odboru HG v Prievidzi; zvýšenie účastín 
Bratislavskej účastinná spoločnosť  pre výrobu rastlinných olejov v Bratislave; 
výročná SprávaSväzu súkromných železníc čsl. pre vzájomné poistenie 
požiarnych škôd v Prahe; bilancia generálneho zastupiteľstvaúčastinná 
spoločnosť  La Nationale v Prahe za rok 1938; vyvlastňovanie stavebných 
pozemkov; žiadosť Hasičskej vzájomnej poisťovne v Bratislave o vydanie 
prehlásenia o árijskom pôvode; založenie účastinná spoločnosť  "Mundus” 
"Sublima"; dodatok k dohode medzi Slovenskom a Nemeckom o otázkach 
súkromného poistenia; vládny návrh o úrokových sadzbách z vkladov a z 
pôžičiek v peňažných ústavoch; 

 



 

   
285. III/a  133 – 5770 1053 
 Záverečné účty vicinálnych skupín, ciest, vyúčtovanie zálohy krajinskej 

samosprávy poskytnutej verejnej nemocnici v Michalovciach, záverečné účty  
samosprávneho hospodárstva – Bardiov za rok 1936, ustaľovanie 
majetkového stavu Slovenskej krajiny; krajinské príspevky na reguláciu 
potokov –vyúčtovanie; zálohy na krajinské prirážky k daniam, subvencia na 
stavbu chaty Spolku kolegia Sv. Svorada, vedenie  denníkov a depozit po 
zrušení Krajinského úradu; náhrada výdavkov zásobovacej základiny býv. župy 
Nitrianskej, záverečný účet samosprávneho hospodárenia okresu Spišská 
Nová Ves za rok 1934, z okresu Malacky za rok 1938; kontrola  úžitkovosti 
hovädzieho dobytka: okresné podpory pre Zemedelskú radu; žiadosť 
Historického odboru Učenej spoločnosti Šafarikovej o podporu pre Slovenský 
archív; podpora slovenským katolíckym študentom na zahraničný zájazd;  

 

   
285. III/a  5771 – 9320 1054 
 Výročné správy a vyúčtovanie podpory Slovenského vlastivedného múzea, 

kultúrna subvencia Selazianskemu dielu v Bratislave: výplata anuit za pôžičku 
Slovenskej krajiny; zápisnica zo zasadania Okresného výboru v Námestove z 
21.IX. 1939, rozpočty a záverečné účty vicinálnych ciest, podpora Správe 
evanjelického sirotinca v Modre: prevzatie okresných samosprávnych 
zamestnancov župami po zrušení okresnej samosprávy; depurácia 
samosprávnych depozit Slovenskej krajiny; 

 

   
285.  III/a  9322 – 9376 1055 
 Prevod depozitov spred roku 1918 z Maďarska, depurácia samosprávnych 

depozit Slovenskej krajiny; 
 

   
285.  III/a  9376 – 11579 1056 
 Likvidácia župných a krajinských depozit; záverečné účty samosprávneho 

hospodárenia okresu Banská Štiavnica za rok 1937; zmena v členstve 
okresného zastupiteľstva v Giraltovciach; záverečné účty okresu Sabinov za 
rok 1934; podpora Ústrediu slovenských katolíckych skautov; 

 

   
285. III/a  11880 – 13100 1057 
 Likvidácia župných a krajinských depozit; záverečný účet okresu Ilava za rok 

1938: zápisnica zo zasadania okresného výboru Giraltovce 29.XII.1939; 
záverečné účty vicinálnych ciest, krajinská podpora Slovenskému motorklubu 
v Bratislave, prístavba Krajinskej nemocnice v Nitre; 

 

   
285. III/a  13140 – 16622 1058 
 Uvoľnenie kaucie fy Prvá šatovská továreň na hlinený tovar, záverečné účty 

okresu Kysucké Nové Mesto za rok 1927, žiadosť Slovenského Červeného kríža 
o vyplatenie krajinskej subvencie, krajinská subvencia pre Roľnícku besedu v 
Krížovej Vsi, žiadosť Ministerstva školstva a národnej osvety o župnú 
subvenciu na pamiatkovú ochranu, záverečné účty vicinálnych ciest; krajinská 
podpora pre Živenu, sirotinec v Kláštore pod Znievom, Ľudové divadlo v 
Bánovciach; žiadostí žiakov o krajinské štipendium; inštrukcia Ministerstva 
financií pre /berné/ daňové úrady o daňových uzávierkach, úkolových prácach 
a pod.; 

 

   



 

285. III/a  17091 – 18002 1059 
 Žiadosti žiakov o krajinské štipendium; výkazy vecných nákladov 

hospodárskych ľudových škôl v školskom roku 1939/40; základina pre stavbu 
meštianskej školy v Liptovskom Sv. Mikuláši; memorandum obce Fiľakova vo 
veci novostavby ľudovej školy; subvencia na stavbu stredoškolského internátu 
a sirotinca v Banskej Bystrici; ľudovej školy vo Vrbove, podpora minoritskému 
kláštoru v Levoči, Spolku Andreja Kmeťa v Turčianskom Sv. Martine, vedeckým 
a umeleckým pracovníkom; 

 

   
285. III/a  18006 – 18670 1060 
 Krajinská podpora na kultúrny dom Jednote roľníckeho dorastu v 

Pozdišovciach, Muzeálnej spoločnosti v Piešťanoch pre rozšírenie múzea; 
záverečné účty vicinálnych ciest; depurácia župných /predprevratových/ a 
krajinských depozitov; uznesenie krajinského zastupiteľstva vo veci 
záverečných účtov Slovenskej krajiny za rok 1936; krajinská podpora na stavbu 
štátnej meštianskej školy v Slovenskom Pravne,  ľudovej školy v Sobotišti, na 
náhrobník a pamätnú tabuľu M. Braxatorisa Sládkoviča, Slovensko–
Juhoslovanskej lige, na stavbu ľudovej školy v slovenských Kľačanoch, 
kultúrneho domu odbočky Ústrednej charity v Čiernom pri Čadci, ľudovej 
školy v Hornom Dačovom Lome, v Košickej Novej Vsi; 

 

   
285. III/a  18677 – 18712 1061 
 Žiadosti obcí o krajinskú podporu na stavbu ľudových škôl; podpora na 

nadstavbu dievčenského internátu v Prešove, na stavbu ľudovej školy v 
Mikovej, Salakúzach, Urmíne, Skačanoch, Počúvadle, Kopanici, Beckove, 
Dubovom vo Váhovciach, v Prievoze, na stavbu kultúrneho domu v Trenčíne: 
záverečné účty vicinálnych ciest: 

 

   
285. III/a  18714 – 18749 1062 
 Krajinská subvencia na stavbu ľudovej školy v Považskej Bystrici, Lubele, Lokci,  

Bzinciach; podpora na knižnicu Združenia slovenskej katolíckej mládeže v 
Beckove, Sv. Krížina stavbu Slovenského národného múzea v Turčianskom Sv. 
Martine; príspevky KÚ na opravu umeleckých a historických pamiatok, 
kostolov, kláštorov, podpora pre DeutscherTheaterverein v Bratislave; 

 

   
285. III/a  18750 – 19356 1063 
 Krajinská subvencia akcií Matice slovenskej medzi krajanmi v USA, Živeny v 

Turčianskom Sv. Martine; podpora na stavbu kultúrneho domu v obci 
Miloslavov, podpora Štefánikovej koleje v Prahe; krajinská podpora 
okresnému úradu na pamätnú tabuľu P. Beblavému, Domadiciam na stavbu 
ľudovej školy; vyúčtovanie krajinskej podpory Ústredím slovenských 
ochotníckych divadiel v Turčiansky Sv. Martin e; krajinská subvencia na 
ochranu historických pamiatok; systemizácia miest na Okresnom úrade 
Piešťany; 

 

   
285. III/a  19386 – 20668  1064 
 Záverečné účty vicinálnych ciest; smerné zásady pre rokovanie slovensko–

nemecké o usporiadaní spoločnej majetkovej podstaty medzi Protektorátom a 
Slovenskom; prevzatie dlžôb Slovenskej krajiny štátom; úprava kominárskych 
obvodov; krajinská subvencia na kultúrny dom Jednoty roľníckeho do rastu v 
Zborove; podpora nezamestnaným maloživnostníkom v r. 1938; záverečný 

 



 

účet košického okresu za rok 1930–1933; 
   
285. III/a  20686 – 23268 1065 
 Záverečné účty vicinálnych ciest; výkup stavebných pozemkov; záznamy  o 

hospodárení v okresnej nemocnici v Prešove; podpora Krajinského úradu 
Združeniu slovenských agrárnych akademikov v Bratislave na zahraničný 
zájazd; krajinská podpora vedeckým a umeleckým pracovníkom, subvencia na 
kultúrny dom obce Hankovce; obecnej ľudovej škole v Nižnej Kamenici; 

 

   
285. III/a  20686 – 23268 1066 
 Krajinská subvencia hudobnému skladateľovi J. Rosinskému na rozpis opery 

"Čalmak"; podpora Hudobnému spolku Sv. Martina osvetovým spolkom; na 
stavbu ľudovej školy v Konskej, subvencia pre Spolok slovenských 
spisovateľov, na stavbu kultúrneho domu Združenia katolíckej mládeže v 
Novákoch, pre Spolok pre podporovanie slovenských katolíckych študentov v 
Bratislave, pre Štefánikovu spoločnosť, pre Kruh priateľov pera, pre ľudovú 
školu v Liptovskej osade, na stavbu štátnej meštianskej školy v Novom Meste 
nad Váhom pre spolok Tranoscius, na vydávanie vedeckých publikácií 
Filozofickej fakulty; mimoriadny krajinský príspevok obci  Duplín; subvencia 
Krajinského úradu Kuratóriu verejnej odbornej školy pre ženské povolania v 
Ružomberku; 

 

   
285. III/a  24538 – 25310 1067 
 Subvencie Krajinského úradu a ich vyúčtovanie poskytnuté na stavbu 

kultúrneho domu v Kráľovskom Chlmci, rozpočtové hospodárenie sväzov 
územnej samosprávy podľa zákona o obrane štátu; stavebné povolenie a 
návrh na vybudovanie obecnej cesty Kopanica – Hodruša; záverečné účty 
samosprávneho hospodárenia okresu Ilava za rok 1936–1937, vyúčtovanie 
krajinskej podpory Roľníckou osvetou v Bratislave odborom Klubu 
československých turistov v Spišskej Novej Vsi; zápisnica zo schôdze 
okresného zastupiteľstva okresu Považská Bystrica z 28.VI.1939; záverečný 
účet hospodárenia okresu Levoča za rok 1934; 

 

   
285. III/a  25311 – 25366 1068 
 Záverečné účty z hospodárenia okresu Levoča za rok 1936; revízia účtovnej a 

pokladničnej agendy Okresného úradu Galanta; vyúčtovanie krajinskej 
subvencie grécko–katolíckej ľudovej škole v Roztokách; subvencia pre ľudovú 
školu v Turčianskej Blatnici, v Jastrabej; záverečné účty vicinálnych ciest; 
krajinská subvencia na zhotovenie pamätnej tabule ScotoviViatorovi v 
Ružomberku na stavbu ľudovej školy vo Veľkom Krtíši, kultúrneho domu v 
Krupinej, v Lubelovej, meštianskej školy v Pruskom; subvencia Nemeckej 
hudobnej škole v Kežmarku; na stavbu ľudovej školy v Petržalke; 

 

   
285. III/a  25372 – 26409 1069 
 Žiadosti o podporu organizácii HG v okrese Zlaté Moravce, žiadosti o študijnú 

podporu, o krajinskú subvenciu na adaptáciu kostolov; vyúčtovanie podpory 
pre Spevácky zbor slovenských učiteľov v Bratislave, Maďarský pevecký zväz 
na Slovensku, subvencia na Medzinárodný Dunajský veľtrh, zápisnice a správ 
Spolku Medzinárodného dunajského veľtrhu 1931 – 1938, podpora 
evanjelickému sirotincu v Modre, záležitosti Krajinskej ovocinárskej škôlky v 
Dolných Teranoch, 

 



 

   
285. III/a  26454 – 29859 1070 
 Výstavba vicinálnej cesty Dolné Ozorovce – Veľké Chlievany; vyúčtovanie 

subvencie poskytnutej Krajinským úradom Odbornej škole pre ženské 
povolania v Prešove, záverečné účty vicinálnych ciest, hospodárenie okresu 
Levice za rok 1934, okresu Banská Štiavnica za rok 1938; vyúčtovanie podpory 
Stálym súborom mestských divadiel Trnava – Nitra; 

 

   
285. III/a  29898 – 29949 1071 
 Uvoľnenie župného administratívneho depozitu bývalej župy Zvolenskej pre 

reguláciu Hrona, dokumentačný materiál o regulácii, subvencia Miestnej 
jednote roľníckeho dorastu v Haniske na stavbu kultúrneho domu, na 
reštauráciu a opravu pamiatok Červeného kláštora, na stavbu kultúrneho 
domu v Drienove, ľudovej školy vo Veľkom Podhradí, Lomnej, Kolpachoch, 
Košariská–Priepastnom, Hlbokom, Ďanovej; 

 

   
285. III/a  29955 – 30001 1072 
 Komunálna pôžička na stavbu ľudovej školy vo Veľkých Ozorovciach: podpora 

Krajinského úradu na stavbu ľudovej školy v Hriňovej, Machulinciach, v 
Hybiach, v Píle, Dobroči, Horni, Vrbovom, Olcnavej, Gute, Kráľovej Lehote; 
krajinská subvencia Spolku slovenských umelcov pre zahraničné tournée; 
krajinská podpora na stavbu ľudovej školy v Kurimianoch, Lehôtke, Porúbke, 
Priekope, Horných Motešiciach a v Málinci; 

 

   
285. III/a  30002 – 30463 1073 
 Krajinská podpora na stavbu alebo adaptáciu ľudovej školy v Ploštíne, vo 

Zvolenskej Slatine, v Hiadeli, v Starých Horách, Suchom Brezovom, Horných 
Ozorovciach; subvencia Štúrovej ev. spoločnosti na jubilejnú výstavu; 
záverečné účty vicinálnych ciest; prevzatie krajinských budov v Trenčíne do 
vlastníctva mesta; subvencia Sokolu Žilina; zrušenie depozitu Dobročinnej 
základiny býv. župy Trenčianskej; podpora na školu v Lazoch pod Makytou, na 
kultúrny dom združenia katolíckej mládeže v Kurime, v Turej Lúke; krajinský 
príspevok Historickému semináru UK na kongres v Prahe, Študentskému 
odboru čsl. juhoslovanskej ligy v Bratislave, osvetovej komisii vo Vyšnej 
Radvani, miestnemu odboru Matice slovenskej v Mokrej Lúke, na kultúrny 
dom v Modrom Kameni, na stavbu ľudovej školy v Tegeni, na stavbu 
kultúrneho domu v Pravenci a Kurove, 

 

   
285. III/a  30466 – 31340 1074 
 Krajinská podpora na stavbu kostolov, kultúrneho domu v Dubnici nad Váhom, 

v Podkriváni; záverečný účet okresu Sabinov rok 1932; personálne zmeny v 
Okresnom zastupiteľstve Levoči; záverečné účty okresu Vranov za rok 1935, 
krajinská subvencia na stavbu chaty Klubu čsl. turistov v Ľubietovej žiadosti 
žiakov Obchodnej akadémie v Bratislave o krajinské štipendium,  

 

   
285. III/a  31705 – 31805 1075 
 Vymáhanie udržiavacieho nákladu príjazdnej cesty v Kamenici nad Cirochou 

rok 1930; záverečné účty okresu Michalovce za rok 1936; vodoprávne 
záležitosti hydroelektrární na Slovensku, základina chudobných fondu 
likvidačnej masy bývalých historických žúp; záverečný účet okresu Poprad za 
rok 1936; záverečné účty vicinálnych ciest; krajinské štipendium poslucháčov 

 



 

Bohosloveckej fakulty; záverečný účet okresu Námestovo za rok 1935; 
krajinský príspevok pre mesto Banská Štiavnica a Banská Belá; 

   
285. III/a 31938 – 33485 1076 
 Záverečné účty vicinálnych ciest; mimoriadne krajinské príspevky obciam; 

žiadosti žiakov odbornej školy pre ženské povolania vo Zvolene o krajinské 
štipendium; subvencia Krajinského úradu spolku "Slovenská práca" na 
propagačnú expozíciu pre Svetovú výstavu v Paríži; výskum na Devínskom 
hrade, dotácia Krajinského úradu na konzerváciu a reštauráciu hradu  

 

   
285. III/a 33485 – 34241 1077 
 Výskumné práce na Devíne – technický prehľad a vyúčtovanie subvencie 

Krajinského úradu; krajinská subvencia odboru Klubu čsl. turistov v Čadci; 
záverečné účty okresu Malacky za rok 1936; stavba budovy okresného 
inšpektorátu a spínacej elektrickej stanice v Malackách; záverečný účet okresu 
Spišská Nová Ves za rok 1936; subvencia Krajinského úradu na stavbu ľudovej 
školy v Zborove nad Bystricou a vo Fričke; 

 

   
285. III/a 34881 – 36252 1078 
 Krajinská subvencia Slovenskému sklenárskemu družstvu a záverečné účty 

vicinálnych ciest: subvencia na stavbu školy v Detve,  
 

   
285. III/a 36253 – 38360 1079 
 Rozpočty a záverečné účty vicinálnych ciest; záverečné účty autonómneho 

hospodárenia okresu Spišská Nová Ves za roky 1933, 1935, 1936, 1937; 
novostavba budovy Okresného úradu v Modre, uvoľnenie kaucie Krajinským 
úradom pre prístavbu anatomických ústavov Lekárskej fakulty Slovenskej 
univerzity, záverečný účet okresu Humenné za rok 1936, okresu Piešťany za 
rok 1934; správa Ministerstva dopravy a verejných prác o udržovaní ciest na 
pripojenom poľskom území, 

 

   
285. III/a 38384 – 39693 1080 
 Záverečný účet autonómneho hospodárenia okresu za rok 1937, okresu 

Kysucké Nové Mesto za rok 1936; zvýšenie rámcového rozpočtu Slovenskej 
krajiny na rok 1938: depurácia samosprávnych depozit Slovenskej krajiny, 
vyúčtovanie krajinskej subvencie Národohospodárskym ústredím pre 
Slovensko; mimoriadny krajinský príspevok obci Bojnice; žiadosť Spolku 
Slovenského červeného kríža v Spišskej Sobote o prevzatie záruky za pôžičku 
Penzijnému ústavu súkromných úradníkov v Bratislave; úprava Ministe rstva 
vnútra o náležitostiach rozpočtov učňovských škôl; jednania s Maďarskom o 
majetkových otázkach rozdelených obcí; 

 

   
285. III/a 39875 – 42568 1081 
 Záverečné účty vicinálnych ciest; vyúčtovanie subvencie Krajinskému úradu 

Kuratóriom pre stavbu učňovských škôl v Bratislave; rozpočet a hospodárenie 
obce Zbyňov 1932 – 1936; krajinská subvencia na stavbu ľudovej školy vo 
Vrbovom; výmena vojnových pôžičiek administratívneho depozitu býv. župy 
abauj–turnianskej; podpora obci Hradište z okresných prostriedkov pre 
elektrifikáciu; depurácia samosprávnych depozít; krajinská subvencia Minerálii 
– výskumnému, výrobnému a predajnému družstvu v Bratislave;  

 

   



 

285. III/a  42576 – 44805 1082 
 Revízia záverečných účtov vicinálnych ciest; zápisnice okresného výboru 

okresu Zvolen z decembra 1939; podpora Krajinského úradu odboru Klubu 
slovenských turistov v Humennom, ; záverečné účty okresu Levice za rok 
1935; vyúčtovane krajinskej Subvencie Kuratóriom verejnej odbornej školy pre 
ženské povolania v Banskej Bystrici; žiadosť o podporu Saleziánskeho ústavu v 
Trnave, vyúčtovanie subvencie Ústredným riaditeľstvom učňovských škôl v 
Bratislave riadny krajinský príspevok na stavbu sociálneho domu v Lučenci; 
zápisnica zo schôdze okresného výboru okresu Kežmarok  z 22.XI I.1939; 
štipendiá z krajinských prostriedkov pre žiakov priemyselných, obchodných a 
odborných škôl na rok 1938/1939; finančný prídel zo samosprávneho fondu 
pre Šarišsko–zemplínsku župu na rok 1940; 

 

   
285. III/a  45023 – 47282  1083 
 Záverečné účty vicinálnych ciest, bilancia Správy krajinských obytných domov 

v Nitre za rok 1939, pohľadávka Gemerskej ľudovej a priemyselnej banky v 
Rimavskej Sobote voči býv. župe Malohontskej; žiadosti "Lipy" – Ľudového 
priemyslu účastinná spoločnosť  okrajinskú podporu; krajinská subvencia 
Kuratóriu verejnej odbornej školy pre ženské povolania v Kežmarku; záverečný 
účet okresu Nitra za rok 1934; žilinského okresu za rok 1937; vyúčtovanie 
krajinskej subvencie Kuratóriom verejnej odbornej školy pre ženské povolania 
vo Zvolene; 

 

   
285. III/a 47286 – 50072 1084 
 Záverečné účty vicinálnych ciest; uvoľnenie podpory Okresného úradu Zlaté 

Moravce obci Nevidzany; výmena účastín Slovenskej krajiny; vyúčtovanie 
zemských stavebných záloh, riešenie štipendijných záležitostí po zrušení 
Krajinského úradu; okresné podpory Spolku Sv. Vojtecha v Trnave; krajinská 
podpora vedeckým a umeleckým pracovníkom; záverečné účty okresu 
Námestovo za rok 1936, 1937; vyúčtovanie krajinskej subvencie Družstvom 
pre nákup strojov živnostníkov v Banskej Bystrici; krajinské podpory 
živnostníkom Medzinárodného Dunajského veľtrhu; 

 

   
285. III/a 50073 – 51763 1085 
 Záverečné účty vicinálnych skupín, ciest; dozor nad agendou správy štátnych 

budov na Krajinskom úrade; technická dokumentácia a ustálenie charakteru a 
udržovacej povinnosti cesty Pliešovce – Sasa; 

 

   
285. III/a 52547 – 57256 1086 
 Žiadosti žiakov Obchodnej akadémie v Turčianskom Sv. Martine o krajinské 

štipendium; zbierková akcia Ústredia Slovenskej ligy v Bratislave; záverečné 
účty vicinálnych ciest; iné účty okresu Námestovo za rok 1938; revízia okresnej 
samosprávy Okresného úradu v Banskej Bystrici, záverečné účty okresu Zlaté 
Moravce za rok 1936; 

 

   

285. III/a 57258 – 59208 1087 
 Záverečné účty autonómneho hospodárenia okresu za rok 1935; záverečné 

účty vicinálnych úsekov, ciest, z hospodárenia okresu Lučenec za rok 1933, 
1934, 1935; okresu Skalica za záverečný účet okresu Lučenec rok 1936; 

 

   
285. III/a 59328 – 60962 1088 



 

 Záverečné účty autonómneho hospodárenia okresu Púchov za rok 1936, 
výkup stavebných pozemkov pre krajinskú cestu Bidovce – Banské; krajinská 
záloha na stavbu cesty Rimavská Baňa – Ostrany; záverečné účty a rozpočty na 
úpravu a stavbu vicinálnych ciest; mimoriadne príspevky Ministerstva vnútra 
na stavbu a úpravu ciest, mostov, na elektrifikáciu, telefonizáciu, vodovody a 
kanalizácie obcí; záverečný účet samosprávneho hospodárstva okresu 
Bratislava za rok 1937; 

 

   
285. III/a 60992 – 62444 1089 
 Záležitosti vkladov spred roku 1918 v obci Nižný a Vyšný Medzev; fond pre 

poskytovanie pôžičiek obciam na nákup plemenných býkov; záverečné účty 
vicinálnych ciest; krajinské podpory Hudobnej a dramatickej akadémii v 
Bratislave; 

 

   
285. III/a 62594 – 68963 1090 
 Rozpočty a záverečné účty vicinálnych ciest; usporiadanie finančných príjmov 

býv. Podtatranskej župy, subvencia okresu Nitra na stavbu okresného domu;  
 

   
285. III/a 69934 – 79276 1091 
 Rozpočty a záverečné účty vicinálnych ciest; krajinská podpora na reštauráciu 

zámku v Kežmarku, na stavbu Ľudovej školy v Liptovských Lúčkach, Klubu čsl. 
turistov v Banskej Bystrici na stavbu chaty v Donovaloch; záverečný účet 
okresu Snina za rok 1934, okresu Piešťany za rok 1938, okresu Brezno 
n/Hronom za rok 1938; 

 

   
285. III/a 79284 – 82207 1092 
 Rozpočty záverečné účty vicinálnych ciest; krajinský príspevok na zriadenie 

Gremiálnej obchodnej školy v Žiline; žiadosť obce Púchov o podporu pre 
zakúpenie stavebného pozemku pre stavbu budovy okresného úradu, 
zápisnica o revízii Okresného úradu v Trnave r. 1936, Okresného úradu Banská 
Bystrica r. 1934, výpis a odovzdanie maďarských účastín a dlhopisov základiny 
“likvidačnej masy” predprevratových žúp, subvencia Krajinského úradu 
Právnickej jednote v Bratislave, podpora HG v Seredi okresu Sereď, 
vyúčtovanie krajinských príjmov za IV. štvrťrok 1939 Okresným úradom v 
Dolnom Kubíne, rozpočet Trenčianskej župy rok 1940,  

 

   
285. III/a 82311 – 82569 1093 
 Vkladné knižky župnej základiny býv. župy Komárňanskej; subvencie 

náukobehu o plodinových burzách z krajinských prostriedkov; záverečný účet 
okresu Bánovce n/Bebravou za to 1037, rozpočty a záverečné účty vicinálnych 
ciest; študijná podpora deťom zamestnancov Okresného úradu v Trnave; 
záverečný účet okresu Púchov za rok 1933; mimoriadny krajinský príspevok na 
stavbu Okresnej nemocnice v Prešove, pohľadávka obce Senec voči Župnému 
aprovizačnému fondu; služobné požitky obvodného lekára vo Veľkej Bytči, 
zlikvidovanie okresného sociálneho fondu v okrese Sabinov, správy a 
technický nárys o Výstave východu v Košiciach r. 1938; 

 

   
285. III/a 82578 – 83180 1094 
 Depuračná akcia administratívnych depozít krajinskej správy; stravovací výkaz 

Krajinského sirotinca Spišská Nová Ves; rozpočty a záverečné účty vicinálnych 
ciest; záverečný účet okresu Myjava za rok 1936; podpory revúckemu okresu; 

 



 

záverečný účet okresu Bánovce za rok 1936, okresu Myjava za rok 1935, 
okresu Rimavská Sobota za rok 1935; 

   
285. III/a 83181 – 83208 1095 
 Záverečné účty okresu Nové Mesto nad Váhom za rok 1935, okresu Senec za 

rok 1936, 1937, okresu Bánovce za rok 1936, okresu Nové Mesto nad Váhom 
za rok 1937, okresu Senec za rok 1937, okresu Čadca za rok 1938, okresu 
Snina za rok 1936 a okresu Nové Mesto nad Váhom za rok 1936; 

 

   
285. III/a 83209 – 84332 1096 
 Záverečné účty okresu Rimavská Sobota za rok 1936; kúpa budovy pre 

četníctvo v Perbeniku; propagácia ľudového umenia; záverečné účty okresu 
Veľká Bytča za rok 1932, 1936 a Senica za rok 1938;   

 

   
285. III/a 84337 – 85479 1097 
 Záverečné účty okresu Nové Mesto nad Váhom za rok 1938, Poprad za rok 

1937 Rimavská Sobota za rok 1937; projekt a technická Správapríjazdnej cesty 
v Plešivci, revízia záverečných účtov vicinálnych ciest, rozpočet Bratislavskej 
župy na rok 1940, záverečné účty okresu Bánovce za rok 1935, Rožňava za rok 
1934, Stropkov za rok 1934, Modrý Kameň za 1937, 

 

   
285. III/a 85691 – 88021  1098 
 Záverečné účty okresu Považská Bystrica za rok 1936, vicinálnych ciest; 

pôžička okresu Brezno na elektrifikáciu obcí, záverečné účty okresu Veľká 
Bytča za rok 1937, Piešťany za rok 1936; rozpočet Nitrianskej župy na rok 
1940; žaloba čsl. štátu na dr. Sama Šarlaya pre nedovolené finančné 
transakcie; 

 

   
285. III/a 88025 – 93700 1099 
 Výročné účty vicinálnych ciest; vyúčtovanie výdavkov krajinských verejných 

nemocníc; zápisnica zo schôdzí Okresného výboru v Malackách z roku 1939; 
rokovania s Maďarskom o majetko–právnych otázkach rozdelených obcí; 
krajinská podpora na adaptáciu ľudovej školy v Rajci; hotovosti základín  býv. 
župy; 

 

   
285. III/a 94047 – 98135 1100 
 Depurácia samosprávnych depozít; základina Eduarda Mazucha v Krupine; 

zápisnica Okresného výboru v Sabinove zo septembra 1939; vyúčtovanie 
subvencie na ľudovú školu v Donovaloch; záverečné účty vicinálnych ciest, 
návrh zákona o finančných záležitostiach zamestnancov štátnej správy; 
záverečný účet okresu Skalica za rok 1938; projekt cesty Turie Pole – Dlhý Diel 
/Oremláz/ – vyvlastnenie pozemku na stavbu; 

 

   
285. III/a 98212 – 100582 1101 
 Vyúčtovanie krajinskej podpory Ruskou kultúrnou spoločnosťou Alexandra 

Duchnoviča v Prešove; žiadosti o vyúčtovanie subvencie Ústrednou správou 
Slovenskej ligy v Bratislave; zápisnice okresného výboru a zastupiteľstva 1938–
1939; stanovenie podmienok riadnej licencie pre plemenné zvieratá; 
záverečné účty okresu Gelnica za rok 1934, záverečné účty vicinálnych ciest, 
žiadosť fy "Raphia" o krajinskú podporu na organizáciu priemyslu, vyúčtovanie 
výdavkov na udržovanie krajinských ciest, 

 



 

   
285. III/a 100622 – 104306 1102 
 Záležitosti základiny baróna Dyonyza Mednyanského; záverečné účty 

vicinálnych ciest; uvoľnenie kaucie firmy Emil Lacko, odvolanie sa Juliusa 
Horvátha vo veci obecných  dávok, vyúčtovanie zálohy na reguláciu mesta 
Banska Štiavnica, záverečné účty okresu Banská Bystrica za rok 1931; prehľad 
o hospodárení okresu Revúca v roku 1938–1939; žiadosti obcí o schválenie 
investičnej pôžičky, subvencia Spolku Sv. Svorada na prístavbu internátu,  

 

   
285. III/a 105330 – 108579 1103 
 Likvidácia hospodárenia krajinskej samosprávy; uvoľnenie kaucií firiem na 

stavbu školského statku pri Štátnej roľnickej skole v Rimavskej Sobote; 
rozpočty a záverečné účty vicinálnych ciest; uvoľnenie kaucie fy Horváth a 
Broczky Komárno; depurácia samosprávnych depozít slovenskej  krajiny, súpis 
vecných dodávok zadaných firmám do 10.novembra 1938 a nachádzajúcich sa 
na odstúpenom území; 

 

   
285. III/a 109608 – 1117780 1104 
 Podpory obciam na zaistenie bezplatnej pomoci chudobným rodičkám; 

rozpočet Okresného úradu v Hlohovci na rok 1937; rozpočty a záverečné účty 
vicinálnych ciest; žiadosti študentov Štátnej odbornej hospodárskej školy v 
Trnave o študijnú podporu; 

 

   
285. III/a 111782 – 116078 1105 
 Záverečné účty vicinálnych ciest; subvencie Krajinského úradu na kúpalište 

"Eva" v Piešťanoch – splátky; prípravné práce pre rokovania s Mađarskom o 
hospodárskych a politických otázkach; krajinská podpora na výstavbu ľudovej 
školy v Spišských Hanušovciach; záverečné účty okresu Stropkov za rok 1935; 
kolaudácia Detského liečebného ústavu v Dolnom Smokovci; základina Heleny 
Strýčkovej na zašatenie chudobných detí v Stupave; záležitosti základiny Jána 
Bachó, záverečné účty okresu Veľká Bytča za rok 1938: depurácia depozit 
spravovaných Ministerstvom vnútra, 

 

   
285. III/a 116452 – 119996 1106 
 Súpis vkladu základiny zásobovania v býv. župe Šarišskej, rozpočty a záverečné 

účty vicinálnych ciest, záverečný účet okresu Trenčín za rok 1937, okresu 
Myjava za rok 1937; rozpočet župy Šarišsko–Zemplínskej na rok 1940; pôžička 
na stavbu ľudovej školy v Tonkháze – záruka okresu Šamorín za pôžičku; 

 

   
285. III/a 120016 – 123117 1107 
 Rozpočty a záverečné účty vicinálnych ciest; krajinská subvencia na katolícky 

kultúrny dom v Ružomberku, na elektrifikáciu obce Balvany, Hronské Kosihy, 
Podlužany a Tlmače; župné podpory organizáciám s brannou výchovou; 
vyúčtovanie krajinskej subvencie Spolkom slovenského vlastivedného múzea v 
Bratislave; 

 

   
285. III/a 125045 – 130900 1108 
 Záverečné účty a rozpočty vicinálnych ciest, okresného hospodárenia okresu 

Humenné za rok 1938, okresu Bardejov za rok 1935; krajinská podpora 
Slovenskej komisii klubu čsl. turistov na propagáciu horolezectva na 
Slovensku; záverečné účty okresu Bratislava za rok 1938; študijné podpory 

 



 

žiakom Štátnej hospodárskej školy v Nitre; podpora leteckej brannej 
predvojenskej výchove; 

   
285. III/a 130906 – 134030 1109 
 Príspevok na údržbu ciest v okrese Revúca r. 1938, rozpočty a záverečné účty 

vicinálnych ciest; rôzne pokyny Ministerstva vnútra ohľadom župných 
rozpočtov; záverečný účet okresu Liptovský Sv. Mikuláš za rok 1937;  

 

   
285. III/a 134031 – 137601 1110 
 Medzinárodné lyžiarske závody /FIS/ v roku 1935 v Tatrách – Zápisnica 

Krajinského výboru o ich výsledkoch, zápisnica z ustanovujúceho zasadania 
Krajinského propagačného výboru na Slovensku pre FIS a subvencia na 
podporu usporiadania FIS; záverečné účty vicinálnych ciest, záverečné účty 
okresu Púchov za rok 1938, okresu Trebišov za rok je 1938, úprava 
Ministerstva vnútra o dočasnom oslobodení od domovej dane, od 
Samosprávnych prirážok, základina Miloša Buľovskeho; Masarykova základina 
pri štátnej akadémii v Košiciach, 

 

   
285. III/a 137801 – 147658 1111 
 Projekt cesty Veľký Šariš – Medzany, príspevok Krajinského úradu na jej 

rekonštrukciu; vyúčtovanie zálohy na údržbu krajinských ciest; záverečné účty 
vicinálnych ciest; výkazy o platbách pre robotníkov – cestárov na krajinských 
cestách: krajinská podpora Sirotincu "Mária ochrana" v Bratislave; úprava 
pôžičiek Slovenskej krajiny Slovenskou hypotečnou a komunálnou bankou, 
záverečné účty okresu Giraltovce za rok 1937; 

 

   
285. III/a 147660 – 16474 1112 
 Rozpočty a záverečné účty vicinálnych ciest, depurácia depozit býv. žúp; 

žiadosť dedičov Maleckých o vydanie peňazí zo sirotskej pokladne; súdny spor 
pri stavbe Ľudovej školy v obci Ličartovce; žiadosť obce Hrabovo a Poltár o 
podporu na elektrifikáciu; záverečné účty okresu Spišská Stará Ves za rok 
1937; vyúčtovanie záloh za údržbu ciest a miezd cestárov; prijímanie 
odborných a kancelárskych síl v župe Tatranskej; výkaz židovských nadácií;  

 

   
285. III/a 164755 – 167303  1113 
 Rozpočty a záverečné účty vicinálnych ciest /r.1937–1939/ Horné Mýto –Kerť 

na Ostrove, v okrese Krupina, Dolný Náražd – Ékeč. Beš – Tejke, Veľký Lég – 
Dunajská Streda, Čebovce – Plachtince, Veľké Dravce – Dúžava, Stratená – 
Veľký Hnilec; 

 

   
285. III/a 167446 – 168476 1114 
 Záverečné účty okresu Bánovce n/Bebravou z roku 1934; zárobkový výkaz za 

opravu povodňových škôd v Kysuckom Novom Meste r. 1940, technický popis 
elektrického vedenia Handlová – Banská Bystrica – prevádzkové povolenie 
Stredoslovenským elektrárňam účastinná spoločnosť  

 

   
285. III/a 171681 – 188464 1115 
 Krajinská podpora Zemedelskej rade pre Slovensko; vyúčtovane záloh 

krajinských cestárov okresu Dobšiná; záverečné účty a rozpočty vicinálnych 
ciest na rok 1937–1940; vyúčtovanie platieb za údržbu krajinských ciest, výkaz 
Ministerstva vnútra o mimoriadnych príspevkoch obciam v zmysle príslušných 

 



 

zákonných opatrení; krajinská subvencia na vybudovanie turistického 
chodníka vo Veľkej Fatre a v Nízkych Tatrách, výkaz výsledkov hospodárstva 
vicinálnych ciest v župe Trenčín v auguste 1940; záverečné účty okresu 
Rožňava za rok 1937,  krajinská subvencia na kultúrny dom v Spišskom 
Podhradí, obežník Ministerstva vnútra o vyhotovovaní záverečných účtov 
vicinálnych ciest za rok 1940, likvidácia úradov práce zriadených nariadením 
mocou zákona č. 147/1940 Sl. z., žiadosť obce Zavar o vrátenie cestovnej 
dane, 

   
285. III/a 188503 – 193102 1116 
 Udelenie podpôr učňovským školám na rok 1940/1941; dlh župy Nitrianskej; 

poistné záležitosti internátu dr. J. Rumana v Košiciach, technický nákres 
budovy; 

 

   
285. III/a 193113 – 193999 1117 
 Depurácia depozitu býv. Spišskej a Komárňanskej župy;  
   
285. III/a 194951 – 200869 1118 
 Vyúčtovanie výdavkov na údržbu príjazdných ciest za rok 1937; rozpočty 

vicinálnych ciest na rok 1940; kaucia časopisu "LosonciHirlap" v Lučenci; 
vyúčtovanie krajinskej zálohy okresom Rimavská Sobota na údržbu ciest; 
dlžobné úpisy Východoslovenských elektrárni; pôžička obci Snina na zakúpenie 
budovy pre okresný súd; 

 

   
285. III/a 200927 – 204519 1119 
 Záverečné účty vicinálne cesty Halič – Dolná Strehová; komunálna pôžička na 

stavbu meštianskej školy v Modre; účasť Krajiny slovenskej na neštátnych 
podnikoch – správy o ich činnosti, rozpočet župy Nitrianskej na rok 1941.  

 

   
286. III/b 13 – 730 1120 
 Podpora na elektrifikáciu obce Uderiná; odvolania občanov proti vyrúbaným 

dávkam z prírastku nemovitostí, príspevky pomocného fondu pre úpravu 
okresných dlhov jednotlivým obciam – oznam Slovenskej a hypotečnej banky 
o uvoľnení priznaných príspevkov, utvorenie obce z kolónie Poľný Kesov, 
schválenie pravidiel o vyberaní vodného v Spišskej Novej Vsi, vyberanie 
obecnej hasičskej dávky, kádrovanie obecných starostov, obecný rozpočet 
obce Zemianske Kostoľany na rok 1940, podpora na elektrifikáciu obcí 
Jalakšová, Selce, zrušenie podpory z pomocného fondu obci Dolný Pial, Krčav, 
pôžička obci Lokca, rozhodnutie Ministerstva vnútra o obecnej dávke z 
pobočných závodov, predajní obchodných a priemyselných podnikov, 
skladanie sľubu obecných zastupiteľstiev Slovenskému štátu, odvolanie sa J. 
Gegáňovej proti uzneseniu obecnej rady mesta Nitra o prepustení zo 
zamestnania v dôsledku vydaja, predĺženie platnosti pravidiel o vyberaní 
dávky z pálenia liehu v Bratislave,  odvolanie sa E. Ruttkayho proti rozhodnutiu 
obecnej rady vo Vrútkach o vyberaní príspevku na úpravu ulice. 

 

   
286. III/b 731 – 11710 1121 
 Odvolanie sa V. Špaleka o náhradu škody , A. Jevíka o výplatu "posolného"; 

žiadosť mesta Pezinku o predĺženie platnosti štátneho príspevku na núdzové 
práce; žiadosť obce Medzibrod n/Hronom o krajinský príspevok na sanáciu 
obce; odvolanie sa obce Turzovka proti uzneseniu Okresného výboru Čadca v 

 



 

otázke vyberania dávky od nájomného; schválenie pravidiel o obecných 
stavebných poplatkoch pre obec Hnúšťa; povolenia Židom ako verejným 
zamestnancom; vyplácanie "odpočivných a zaopatrovacích platov" obecným 
dôchodcom do zahraničia; úprava služobných a platových pomerov mestských 
a obecných zamestnancov; 

   
286. III/b 1171 – 1204 1122 
 Úsporné opatrenia u obecných zamestnancov; pravidla o vyberaní obecných 

stavebných poplatkov pre obec Benice; žiadosť osady Uhliská o utvorenie 
samostatnej politickej obce; jednotný kontovací plán mestských a obecných 
elektrárni; rozpočet obce Vysoká n/Kysucou na rok 1940; 

 

   
286. III/b 1401 – 2731 1123 
 Krajinské podpory pre chudobné rodičky; podpora obci Kysak na prestavbu 

cesty; krajinské príspevky pre Turčianske Teplice, Prešov; stavebný úver 
obciam na stavbu vojenských objektov v roku 1939; záležitosti odpredaja 
obecných pozemkov, zavádzanie telefónnych liniek, hasičských poplatkov;  

 

   
286. III/b 2732 – 3784 1124 
 Žiadosti obcí o príspevok na elektrifikáciu, telefonizáciu; povolenie bonifikácie 

mesta Gelnice pre odpredaj dreva firme Korach; hasičské poplatky obcí: 
žiadosť obce Osturňa o núdzovú podporu; rozpustenie obecného 
zastupiteľstva v obci Oščadnica; žiadosť obce Opatovce o krajinskú podporu 
na stavbu železobetónového mostu, obce Závažná Poruba na stavbu obecnej 
cesty, revízia obecného hospodárenia obce Chtelnica 1937; trestné 
pokračovanie voči J. Balažovičovi notárovi v obci Čab; odvolanie sa filiálky  
Tatra banky v Sečovciach proti výmeru obecných poplatkov; rozpustenie 
obecného zastupiteľstva v Čadci; záverečné obecné účty okresu Košice za rok 
1934; 

 

   
286. III/b 3786 – 4275 1125 
 Žiadosť obce Dobšiná o revíziu uznesení obecného zastupiteľstva ohľadom 

úpravy penzie zamestnancom; zriaďovanie, telefónnych liniek v obciach; 
podpora obci Trebostovo na stavbu školy; zastavenie výplaty odmien a 
prídavkov mestským zamestnancom; úprava cestovného paušálu notárov; 
disciplinárne pokračovanie proti Dr. Klímovi; ustanovenie sudcov z povolania v 
obciach; komunálna pôžička obci Piešťany na stavbu ľudovej školy; 
rozpustenie obecného zastupiteľstva v obci Lackovce; žiadosti židovských 
mestských a obecných zamestnancov o ponechanie v zamestnaní.  

 

   
286. III/b 4610 – 5874 1126 
 Mimoriadna úprava dlhov obcí z pôžičiek, rozpočet obce Machulince na rok 

1937 – 1940; rozpustenie okresného zastupiteľstva v Prešove; pôžička obci 
Bielkové Humence , mimoriadny krajinský príspevok obci Stropkov; rozpočet 
obce Ďubákovo na r. 1939; krajinský príspevok mesta Zvolen na stavbu 
ozdravovne; pôžička obci Plevník na stavbu ľudovej školy, úprava dlhú a 
rozpočet obce Klátova Nová Ves za rohy 1936–1939; osobné záležitosti 
mestských a obecných zamestnancov. 

 

   
286. III/b 5877 – 6581 1127 
 Úsporné opatrenia v kategórii obecných zamestnancov; štátne skúšky  



 

obecných a mestských lesných zamestnancov; disciplinárne pokračovanie 
proti právnemu zástupcovi mesta Nová Baňa dr.Fr. Vlčekovi, zmena v 
systemizácii mestských zamestnancov v Banskej Štiavnici; systemizačný štatút 
mesta Nitry; záverečné účty okresu Modra za rok 1936, záverečné účty obce 
Horný Vadičov. Pažite, Oškerda, Dolný Vadičov, Brodno, Rudina a obcí okresu 
Kysucké Nové Mesto za rok 1938; 

   
286. III/b 6582 – 9419 1128 
 Záverečné účty obce St. Bystrica, Snežnica za rok 1938; záležitosti hasičských 

poplatkov obcí, žiadosti mestských a obecných zamestnancov židovského 
pôvodu o povolenie zamestnania; vyberanie 10 % prirážky k štátnemu 
poplatku z prevodu nemovitosti v Prešove, záverečné účty obcí okresu Banská 
Bystrica za rok 1938, zamietnutie voľby starostu v obci Belá okresným 
náčelníkom Turčiansky Sv. Martin; podpory obciam na zavádzanie 
telefonických liniek; záverečné účty obcí Malé Krškany /1935/, Vranie /1938), 
Veľké Krškany /1935–36/, Hurša /1935/. Jalakšová /1935,1936/; nariadenie 
Ministerstva vnútra o predložení cenných papierov nachádzajúcich sa v 
zahraničí, Slovenskej národnej banke; návrh zákona a dôvodová správa o 
čestnom občianstve; rozpustenie obecného zastupiteľstva v Nitre; 
mimoriadny príspevok obci Piargy, mestu Prešov; sťažnosť býv. starostu obce 
Dehtice J. Mancu; 

 

   
286. III/b 9445 – 9476 1129 
 Mimoriadne krajinské podpory obciam – predloženie fotografických záberov z 

prevedených stavieb; prenechanie obecných nemovitostí v užívaní býv. 
urbarialistov v obci Plášťovce; 

 

   
286. III/b 9478 1130 
 Žiadosti obcí o podporu na elektrifikáciu a rozpočty obcí Geča, Kokšov Bakša, 

Košťany, Všechsvätých, Polianka, Zdoba, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Nižná 
Myšľa, Vyšná Myšľa, Bernatovce, Buzica, Bohdanovce, Olšoviany, Rákoš, 
Sokoľany, Veľká Ida, Byster, Krásna n/Hornádom, Nové Mesto, Malá Vieska, 
Kostoľany nad Hornádom, Ďurďošík, Bologd; 

 

   
286. III/b 9478 – 10838 1131 
 Obecné poplatky za zverolekársku a policajnú prehliadku dobytka, žiadosť 

obce Zbyňov o úpravu dlhu firmy Závody Ringhoffer – Tatra; pravidlá o 
vyberaní poplatku za udelenie domovského práva, krajinská podpora na 
stavbu okresného sociálneho domu v Nitre, záverečné účty obce Sabinov za 
rok 1933, obcí okresu Levoča za rok 1938, sťažnosť mesta Bratislavy na 
Najvyšší správny súd vo veci poplatku z prírastku z hodnoty nemovitosti; 
úprava dlhu z pôžičky obce Kláštor pod Znievom; 

 

   
286. III/b 10841 – 13181 1132 
 Pôžička obci Záturčie na stavbu vodovodu – rozpočet na rok 1939, úprava 

dlhov z pôžičky pre obec Čadca, podpory na Elektrifikáciu a telefonizáciu obcí, 
podpora Banskej Štiavnici na úpravu Trojičného námestia; vyúčtovanie 
krajinských príspevkov obciam za rok 1938; obecný rozpočet obce 
Parchoviany na rok 1940; odvolanie sa J. Sokola vo veci zvýšenia platu; výklad 
zákona o verejnej správe vnútornej č. 190/1939 Sl.z.; zápisnica zo zasadania 
okresného výboru v Skalici 28.XII. 1939; odvolanie rozpočtu obce Slovenské 

 



 

Pravno na rok 1939; memorandum peňažných ústavov o udržaní 
mimoriadneho významu komunálneho úveru; 

   
286. III/b 13182 – 15476 1133 
 Výkaz príspevkov obciam na stavbu škôl za rok 1938; rozpočet obce Horný 

Kamenec na rok 1940; vyúčtovanie štátneho príspevku na produktívnu 
starostlivosť o nezamestnaných v obci Hriňová; revízia obecného 
hospodárenia v obci Staré Hory; vylúčenie Židov zo zamestnania mestského 
aparátu v Humennom, služobná záležitosti obecných a mestských 
zamestnancov, záverečné účty obcí okresu Piešťany na rok 1938; príspevky na 
elektrifikáciu a zavedenie telefónnych staníc obciam; žiadosť' mesta Zvolen o 
povolenie vyberania dlžobného; 

 

   
286. III/b 15482 – 16112 1134 
 Obežník Ministerstva vnútra o zápisoch udalostí rokov. 1938–1939 v tzv. 

obecných pamätných knihách; revízia pamätných kníh; žiadosti obcí o 
mimoriadny krajinský príspevok; 

 

   
286. III/b 16137 – 19379 1135 
 Príspevky a rôzne obecné poplatky, osobné záležitosti obecných a mestských 

zamestnancov, subvencia na stavbu ľudovej školy v Hnilčíku, v Starej Hute 
krajinský príspevok obci Hybe, určenie úradníkov v štátnej vodohospodárskej 
službe, žiadosť obce Vysoká n/Kysucou o udelenie peňažnej podpory na nákup 
zemiakov pre chudobných občanov, mimoriadny krajinský príspevok na 
výstavbu ulice vo Vrútkach, podpora na stavbu ľudovej školy v Starej 
Kremničke, účasť miestnych veliteľov HG na zasadnutiach obecných 
samosprávnych zborov, schválenie pôžičky na stavbu meštianskej školy v obci 
Gbely, memorandum predsedov školských stolíc dolného Liptova o cirkevnej 
školskej dani, 

 

   
286. III/b 19390 – 21386 1136 
 Zavádzanie telefónnych staníc v obciach; príspevok z pomocného fondu na 

stavbu školy v Uňatíne, v Banke; pripojenie obce Boliarov, Mudrovce, 
Kecerovské Kostoľany, Kecerovský Lipovec k súdnemu okresu v Sečovciach; 
rozpočet mesta Bratislavy na rok 1938 a záverečné účty za rok 1935; príspevok 
na stavbu školy vo Veľkom Slivníku; 

 

   
286. III/b 21402 – 23325 1137 
 Žiadosť obce Dlžín o úpravu dlhu pre živnostenský úverný ústav v Prievidzi – 

rozpočty a záverečné účty obce za roky 1935 – 1939; komunálna pôžička na 
stavbu ľudovej školy v Stuľanoch a Čeklísi; 

 

   
286. III/b 23327 – 26567 1138 
 Krajinská podpora na jubilejné oslavy A. Bernoláka, na stavbu školy v 

Bardiovskej Novej Vsi, v Podbranči; sťažnosť M. Bujnu na starostu v Považskej 
Bystrici; revízia finančných záležitostí obce Račice, obecného hospodárenia v 
Ilave; obežník Krajinského úradu o evidencii a vyhotovovaní obecných 
rozpočtov a záverečných účtov; zásobovanie obecných úradov hadím sérom; 
krajinská finančná výpomoc obci Skalité; sťažnosť D. Kvietka na notára v 
Šumiaci; komunálna pôžička obci Ratnovce; rozpočet obce Kolárovice na rok 
1940; výkazy o investičných prácach samosprávnych zväzov, prehľady o 

 



 

dokončených investičných prácach a výkazy investičného programu obcí v 
roku 1939–1940; 

   
286. III/b 27073 – 29912 1139 
 Sťažnosť občanov obce Horný Vadičov na vládneho komisára, označenie 

účastín spoločnosti na Slovensku novou menovou jednotkou, úprava dlhov 
obcí Trnie, Pohorelá, Brezany, Ihrište, Spišský Hrušov, Čačov, Svätý Jur, 
Hlohovec, Sučany, Poluvsie, Palín, štátny príspevok obci Málinec na 
melioráciu, obecné poplatky, podpora na sanáciu obecného hospodárstva 
obce Garamsek, rozpočet obce Dolné Brhlovce na rok 1939, záverečný účet 
obcí okresu Ilava na rok 1937, komunálna pôžička obci Orkucany, štátna 
subvencia na stavbu školy v Sudovciach a v Dolnom Almáši,  

 

   
286. III/b 29986 – 36099 1140 
 Podpora na stavbu ľudovej školy v Brodne; záležitosti obecných poplatkov; 

žiadosť' obce Poltár a České Brezovo o poštátnenie ľudovej školy z finančných 
dôvodov; podpora na stavbu ľudovej školy v Horných Vašardiciach, vecný 
náklad na školu obce Čierne; rozvrh nákladov na asanačné stavby v rokoch 
1941–1945; žiadosť obce Rišňovce o prídel pôdy nemajetným 
poľnohospodárskym robotníkom, pôžička obci Belá na reguláciu rieky Belanky; 
podpora obci Krupina na stavbu ľudovej školy; rozpočet mesta Humenné na 
rok 1937; záverečné účty obci okresu Brezno nad Hronom; mimoriadny 
príspevok obci Stropkov; rozpočty obcí okresu Kežmarok na rok 1939; úprava 
dlhu obce Smižany z pôžičky od Ľudovej banky Spišská Nová Ves, zrušenie 
zmluvy medzi mestom Spišská Nová Ves a Mestskou sporiteľňou v Prahe; 
krajinský príspevok na sanáciu hospodárenia obce Habura; 

 

   
286. III/b 36123 – 39838 1141 
 Kominárske koncesie, zriadenie a zmeny v kominárskych obvodoch; ponosa na 

obecných funkcionárov v obci Rákoš; rozpočet obce Vozokany, Šarfia, Krtovce, 
Bzince na rok 1940; obežník Ministerstva vnútra o evidencii príspevkov na 
schodky obecných rozpočtov a v evidencii obecných rozpočtov na rok 1940; 
žiadosť J. Melicherčíka o utvorenie samostatnej obce z osady Fafáky; 
podporovanie úverovej potencie samosprávnych zväzkov; žiadosti židovských 
občanov o udelenie výnimky pre vykonávanie zamestnania v zverolekárstve; 
osobné záležitosti obecných a mestských zamestnancov; rozsudok 
Najvyššieho správneho súdu o nedoplatkoch mesta Ružomberka; rozpočet 
mesta Krompachy na rok 1940; revízia obecného hospodárenia obce Horná 
Štubňa v r. 1938; 

 

   
286. III/b 39840 – 46396 1142 
 Zavádzanie telefonických staníc v obciach, podpory obciam zo zbytkov 

pomocného fondu, žiadosti obce Rudinská o úpravu dlhu, rozpočty a 
záverečné účty r. 1936 – 1938, osobné záležitosti zamestnancov obcí a miest, 
rozpočet obce Handlová na rok 1936, mimoriadne krajinské príspevky na 
sanáciu obcí Nižná, Vyšná, Krivá Oľka, Kaňa, Ruská Poruba, Prituľany, 
Pravrovce, Repejov, Závada, Zbyňov, Habura, rozpočet obce Palúdzka na rok 
1939, rozpočet obce Čáčov na rok 1940, úprava dlhov obcí Prietrž, Strážov, 
Vyhne, Pozdišovce, Malé Leváre, Lozorno, Kamenná Poruba, Fačkov, Nová 
Baňa, Lukačovce, Kremnica, Nesluša, Brodno. 

 

   



 

286. III/b 46397 – 47132 1143 
 Úprava dlhov obcí Rudina, Očová, Čierny Balog, Mošovce, Maríková, Stránske, 

Povina, Hincovce, Vrbovce, Pajštún, Kralovany, Bojná; rozpočet obce Tesáry, 
Malé Dvorany, Veľké Dvorany, Lipovník, Blesovce na rok 1940; pôžička na 
stavbu meštianskej školy v Modre; získanie úveru pre stavby vojenských 
objektov; sťažnosť občanov na zlé hospodárenie v obci Dolný Vadičov; 
krajinská podpora na stavbu cesty v Radvani n/Hronom; podpora okresu 
Michalovce na stavbu vojenských objektov; zriadenie ľudovej školy v obci 
Haláčovce; úprava dlhov obce Horný Moštenec, Zemianska Kert, Kalinovo, 
Ulmanka, Plavnica, Závažná Poruba, Sabinov, Tajov, Helpa, Ivanovce, 
Hanzlíková; 

 

   
286. III/b 47133 – 47318 1144 
 Úprava dlhov obcí Zlatovce, Selce, Kyncelová, Jagersek, Ivanka pri Dunaji, 

Mostište, Varín, Prečín, Korytné, Polomka; žiadosť obce Krupina o príspevok z 
pomocného fondu; krajinský príspevok obci Obyce; rozpočet a záverečný účet 
mesta Komárna za roky 1935 – 1938; 

 

   
286. III/b 47318 – 55323 1145 
 Rozpočet mesta Prešova na rok 1940, obce Bošany, Timorádza na rok 1940, 

obec Žakarovce na rok 1937, obec Vrbov na rok 1938; osobné záležitosti 
obecných a mestských zamestnancov: štatút o označovaní mesta Bratislavy, 
ulíc a verejných priestorov; zrušenie obce Valaškovce; zásada pre 
zostavovanie štátneho rozpočtu na rok 1941; žiadosť' obce Miezgovce o 
štátny príspevok na núdzové práce; 

 

   
286. III/b 57343 – 79202 1146 
 Osobné záležitosti obecných a mestských zamestnancov, hypotekárne pôžičky 

mesta Kežmarok, revízia Obvodného notariátu v Nemciach, mimoriadny 
príspevok na sanáciu a elektrifikáciu obce Malé Hindice, Sebedín, Falkušovce, 
Kačanov, Čavoj, Sverepec, Šutovce, Dubnica, Kežmarok, Hrišovce, žiadosti 
židovských zamestnancov vo verejnej správe o povolenie zamestnania, stavba 
ľudovej školy v Horvátskom Grobe, voľba starostu mesta Banská Štiavnica a 
Banská Belá, krajinský príspevok na stavbu cesty Koňské–Podhradie, rozpočet 
obce Kľúčové, Nemšová, Červený Kameň 1939, rozpočet a účet obce Opatovce 
n/Nitrou na rok 1938–1939. 

 

   
286. III/b 79205 – 81265 1147 
 Krajinský príspevok pre obec Zabidovo, označovanie ulíc menami slovenských 

dejateľov; mimoriadny príspevok obci Helcmanovce; úprava dlhov obcí z 
pôžičky Lučatín, Lovasovce, Senica, Záturčie, Mašková, Jabriková, Súľov–
Hradná, Zeleneč, Riečka, Dolná Lehota, Vyšný Kubín, Sedliacke Dubové, 
Turčiansky Sv. Martin, Dovalovo, Krasňany, Svätý Michal, Sobotište, Lupoč, 
Lehôtka, Stará Halič, LapášskeDarmoty, Horný Kamenec, Suchá nad Parnou, 
Snina, Trstená, Mojšová Lúčka, Jabloňové, Liptovský Sv. Ján, Dolný Kubín, 
Pružina, Horné Zelenice, Osrblie, Chrabany, Turzovka, Vrútky, Brehy, Brvnište, 
Lazy pod Makytou; 

 

   
286. III/b 81266 – 83969 1148 
 Úprava dlhov obcí Široké, Podlavice, Drženice, Badín, Dubková, Horná Lehota, 

Vítkovce, Beňuš, Lokca, Čelovce, Belá, Horná Streda nad Váhom, Borský Sv. 
 



 

Mikuláš, Malá Lehota, Lieskovec, Dolná Krúpa, Cífer, Benice, Hrabičov, 
Párnica, Malé Šenkvice, Ruská Kajňa, Skubín, Žaškov, Veľké Leváre, Belá pri 
Martine, Kalameny, rozpočet obce Liborča na rok 1940; zápisnice zo zasadania 
okresného výboru v Čadci z r. 1939; sťažnosť obce Tvrdošín na Najvyšší 
správny súd pre rozhodnutie Krajinského úradu o zvýšení dávky 
z prírastkunemovitosti; rozpočet obce Maldúr, Krížová Ves, Toporec, Bušovce;  

   
286. III/b 84009 –93584 1149 
 Samosprávna príslušnosť kolónie pod Čebratom; príspevky obciam na úpravu 

ulic, elektrifikáciu a telefonizáciu /Lučatín, Turie Pole, Kunešov, Blaufus, 
Malženice, Veselé, Šág, Horné Opatovce, Veľké Straciny, Modrý Kameň, Šala/, 
úprava dlhov obce Pogranice, Piargy, Šváb, Sklené, Hontianske Tesáry, Horný 
Lieskov, pôžičky a subvencie obciam Horná Strehová, Kozárovce, Milochov, 
Horný Moštenec, Mudrovce, Hrádok, Lešť, Švošov, Krupina, rozpočet obce Čirč 
a Duplín na rok 1938, Poltár České Brezovo na rok 1940,  

 

   
286. III/b 93603 – 102306 1150 
 Subvencie a pôžičky na elektrifikáciu, telefonizáciu, výstavbu a i. obciam 

Stropkov, Spišská Stará Ves, Letanovce, Belá. Pruské, Valašské Podhradie, 
Turčianska Blatnica, Strážov, Brvnište, Bracovce, Záturčie, Spišská Nová Ves, 
podbranč, Dolný Kubín, Sobotište, Hrubov, Zbudská Belá, Kuzmice; 
predloženie dielčieho rozpočtu oddelenia III/b Ministerstva vnútra na rok 
1941, osobné záležitosti zamestnancov mestských a obecných úradov; úprava 
obvodov a sídiel katastrálnych meračských úradov; 

 

   
286. III/b 102839 – 117327 1151 
 Subvencia pre obec Vrbov; osobné záležitosti obecných a mestských 

zamestnancov; podpora obvodnému notariátu Medzibrodie, obci Veľký 
Slavkov, Vyšné Lapše, Habura, Hlohovec; pripomienkové pokračovanie k 
osnove zákona o meštianskych školách, rozpustenie obecného zastupiteľstva v 
obci Dobšiná; mimoriadny príspevok obci Čertižné, Staré Hory; rozpočtové 
úhrady obcí na rok 1940; rozpočet obce Oslany na rok 1940,  

 

   
286. III/b 118125 – 158069 1152 
 Úprava dlhov obcí Veľké Rovné, Veľká Lehota, Kremnička, Lieskovec nad 

Kysucou; finančné záležitosti obce Veľký Folkmár; podpora zo zvyškov 
pomocného fondu pre mesto Bratislava; obecné zastupiteľstvo v obci Diviacka 
Nová Ves – rozpustenie, osnova zákona o zriadení úradu pre vyrubovanie 
obecných dávok; úprava daňových záležitostí v malom Pohraničnom styku na 
slovensko–maďarských hraniciach; podpora z pomocného fondu obci 
Sobotište, Dolný Kubín, Kokava n/Rimavicou, Rača; odvolanie sa mesta 
Kežmarok proti vyneseniu okresného výboru o rozpočte na rok 1940, 
povolenie výnimky zamestnania židovským obecným a mestským 
zamestnancom, subvencie a pôžičky pre obce Veľké Bukovce, Humenné, 
zavádzanie slovenskej štátnej správy na území odstúpeného Poľskom, 
kolonizácia Židov na Slovensku, úprava dlhov z pôžičky obce Čierne, podpora 
obci Mojtín, návrh zákona o zmenách obecných hraníc a územnej organizáciu 
obcí, šetrenie v súvislosti s rozpustením zastupiteľstva v Novej Lehote, spôsob 
vybavovania odvolaní proti výmerom župných úradov o obecných 
poľovníckych chotároch, subvencia obci Kežmarok, Dubnica n/Váhom, žiadosť 
obcí inkorporovaného územia o mimoriadny štátny  príspevok. 

 



 

   
286. III/b 127624  1153 
 Evidencia osobných majetkov a podnikov.  
   
286. III/b 159096 – 203740 1154 
 Podpora obci Kamenné Kosihy; osobné záležitosti mestských a obecných 

zamestnancov; upustenie od komisionálnych pokračovaní pri stavbe 
telegrafnej a telefónnej siete na verejných cestách; memorandum predsedov 
školských stolíc dolného Liptova o subvencovaní cirkevných škôl; príspevok 
obci Stožok: záverečné účty obce Šarfia na rok 1932 – 1935; subvencia a 
pôžičky obci Veľká Udiča, Ži lina, Poprad; memorandum staropenzistov 
magistrátnych miest na Slovensku; osnova zákona o zmene niektorých 
ustanovení o prechodnej úprave finančného hospodárenia miest a obcí, 
mimoriadne príspevky obciam Vígľašská Huta – Kalinka, Humenné, Lodno; 
ubytovanie nemeckej armády – poplatky za ubytovanie; pomenovanie staníc 
Banská Bystrica – Dolná Štubňa; likvidácia úradov práce; príspevok na 
usporiadanie finančných pomerov obce Rakytovce, Vranov; obežník o zmene 
predpisov finančného hospodárenia miest a obcí – osnova zákona o 
poplatkoch za úradné výkony; zoznam podpôr udelených zo župných 
prostriedkov Župného úradu Bratislava; údržba gymnázia v Tisovci obcou; 
mimoriadny príspevok obci Palúdzka, Liptovský Sv.Peter, Lazany; rozpočet 
obce Pajštún na rok 1941, obce Stožok na rok 1941. 

 

   
287. III/c 14 – 8586 1155 
 Schvaľovanie stanov spolku: Zväz domkárov, malých a stredných roľníkov, 

Klub slovenských turistov a lyžiarov, Jednota československých živnostníkov 
národne–sociálnych, Slovenskej účastinnej spoločnosti pre stroje "Orava", 
Včelárskeho spolku v Ábelovej, Maďarského šermiarskeho spolku na 
Slovensku, Zväzu maďarských skautov a skautiek na Slovensku, Nemocnice 
Sv.Alžbety v Bratislave, Sionistických zväzov, Slovenskej filmovej spoločnosti 
Nástup, Dobytkárskeho družstva v Muráni, Spolku Awiwa v Spišskom 
Podhradí, Zväzu zamestnancov lučebných odborov, Slovenskej roľníckej 
jednoty; likvidácia Zväzu čsl. robotníckych turistov v Žiline; stanovy Zväzu 
kovorobotníkov, spolku FöréviHaladásSportegyesület, miestnych združení 
Zväzu evanjelickej mládeže; spolupôsobenie župnej  a obecnej Samosprávy s 
HG pri "brannej výchove"; zmena stanov firmy “Tekla" – kartonážny a 
papiernický priemysel účastinná spoločnosť  nova vládneho návrhu zákona o 
organizácii a činnosti stavov; schvaľovanie stanov Slovenského kresťansko–
sociálneho odborového združenia, Ústredia slovenských skautiek, firmy Bratia 
Stollwerkovia, účastinná spoločnosť , klubu slovenských turistov a lyžiarov, 
spolku Slovenského spevokolu M.Schneidera – Trnavského. 

 

   
287. III/c 9565 – 15490 1156 
 Schválenie kuratória Hlinkovho domu v Nitre; Stanovy spolku "Kysučan", 

spolku CsehszlovákiaiMagyarGyermekvédöésSzünideiGondozóEgysület; 
Miestnej organizácie odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v 
Kútoch, Včelárskeho spolku v Radošovciach, Čitárne  Alexandra Duchnoviča v 
Michalovciach, Odbočky zväzu čsl. dôstojníkov v Skalici, Okrskovej organizácie 
ruských učiteľov na Slovensku, spolku "CeireCion" v Senici, Miestnych skupín 
Slovenského kresťansko–sociálneho odborového združenia, Spolku čsl. 
vojnových poškodencov; Miestnej skupiny v Stankovciach Únie železničných 

 



 

zamestnancov v ČSR; obežník Ministerstva vnútra o rozpustení čsl. soc. dem. 
strany, KSC, Deutsche sociáldemokratischeArbeitspartei, Židovskej a 
zjednotenej socialisticko–sionistickej robotníckej strany; stanovy miestnych 
združení, Zväzu ev. mládeže, Zväzu slovenských múzeí, zánik Miestnej 
organizácie odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Zemianskej 
Kotešovej, v Kolárovciach, v Dlhom Poli, v ZariečKeblove, vo Veľkom Rovnom, 
Odbočky Národného združenia odborových organizácií vo Veľkom Rovnom, v 
Hornom Hlbokom, v Dolnom Hričove, Paštine, Závade; Stanovy a rozpustenie 
odborov Únie železničných zamestnancov ČSR; stanovy miestnych organizácií 
odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Rašove, Jablonovom, 
Súľov–Hradnej, Malej Bytči; rozpustenie zamestnaneckých odborových 
organizácií; Včelársky spolok v Dolnej Nive; 

   
287. III/c 15492 – 17970 1157 
 Schvaľovanie stanov resp. rozpúšťanie Miestnej skupiny Slovenského 

kresťansko–sociálneho odborového združenia vMuráni, Športového klubu v 
Starých Horách, Slovenskej evanjelickej jednoty v Nemeckom Grobe, Miestnej 
organizácie Slovenskej domoviny v Lučatíne, Miestnej odbočky Zväzu 
slovenských remeselníkov a obchodníkov v Tomášovciach, Málinci, skupiny 
Zväzu kovorobotníkov v Novom Meste n/Váhom, Hrončianskeho streleckého 
spolku, Robotníckej telocvičnej jednoty v Mestečku, Združenia divadelných 
ochotníkov v Bobote, Miestnej skupiny Združenia katolíckej mládeže v 
Paderovciach, Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Martine, Slovenskej 
odborovej jednoty súkromných úradní v Štubnianskych Tepliciach, Spolku 
civilných diplomovaných sestier v Martine, Slovenskej roľníckej jednoty v 
Tužine, Hornom Kamenci, Dvorníkoch; zmena stanov spolku Arbeiter – Turn – 
undSportunion v Handlovej; zrušenie spolkov Roľnícka beseda v Lazanoch, 
Jalovciach, Nedožeroch. Porube, schválenie stanov odbočky Ústredného 
sionistického zväzu v Levoči, zrušenie skupiny Sväzu zamestnancov tabakovej 
režie v Nitre, Odbočky Zväzu československých rotmajstrov v Nitre, Odbočky 
zväzu čsl. súdnych úradníkov v Nitre, Zemedelského múzea v Bratislave, 
miestnej skupiny Maďarského kultúrneho spolku v Žiranoch, Gýmeši, Dolných 
Štitároch a v Hrnčiarovciach; 

 

   
287. III/c 17984 – 18590 1158 
 Schválenie stanov Miestneho Zboru Matice slovenskej v Ponickej Hute; zánik 

Miestnej organizácie odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v 
Počúvadle; stanovy Miestnej odbočky Sionistického zväzu v Zlatých 
Moravciach, Kresťanského roľníckeho združenia, Krajinského zväzu 
kovospracujúcich živností, 

 

   
287. III/c 18592 – 22866 1159 
 Zrušenie Roľníckej besedy v Podlaviciach, Nižných Ružbachoch, Vlkanovej, 

Združenia čsl. dobrovoľníkov z r. 1918–1919 v Čadci. Združenia praktizujúcich 
lekárov v Piešťanoch, spolku Priemyselný sväz robotníctva, miestnych skupín 
Priemyselného sväzulúčebného, sklárskeho a keramického robotníctva: 
Roľníckej besedy v Trebišove, Šajbe, Kyncelovej, odbočky Priemyselného sväzu 
stavebného robotníctva v Devinskej Novej Vsi, Kresťanského roľníckeho 
združenia v Pruskom, Sväzu štátnych a verejných zamestnancov na Slovensku, 
Slovenskej roľníckej jednoty v Bratislave, Breznianskeho kasína, Klubu čsl. 
turistov župy Fatra v Martine, Klubu slovenských turistov a lyžiarov vo 

 



 

Vrútkach, odboru Evanjelickej jednoty v Dechlaroch; žiadosť o schválenie 
spolku "Svojpomocné združenie chovateľov dobytka v Slovenskej Ľupči", 
Slovenský ľahkoatletický amatérsky sväz, združenie československých 
dobrovoľníkov z r. 1918–1919 v Trenčíne, YMCA /Kresťanské združenie 
mladých ľudí/; rozpustenie spolkov čsl. strany národne sociálnej, Miestnej 
noty čsl. malozemedelcov, domkárov a živnostníkov v Kátove: schválenie 
stanov spolku DeutscherLandesverbandfürWorouhrundRettungswessen in der 
Slowakei v Kežmarku; zrušenie spolku Družina kresťanského roľníckeho 
združenia v Skalici, 

   
287. III/c 22879 – 25724 1160 
 Rozpustenie spolku Priemyselný sväz stavebného robotníctva, Skupina sväzu 

domkárov a stredných roľníkov v Moravskom Lieskovom, miestne skupiny 
Československého sväzuzemedelských a lesných robotníkov, Roľnícka beseda 
v Ponikách, Spolok ChewraKadischa, Roľnícka beseda v Badíne, spolok 
Odbočka samosprávnych zamestnancov pre okresy Prešov, Sabinov a 
Bardejov; prevzatie majetku spolkov Slovenské kresťansko–sociálne odborové 
združenie v Bratislave, Krajinské ústredie abstinentného sväzu v Bratislave;  

 

   
287. III/c 26441 – 31412 1161 
 Maďarský spolok pre ochranu detí v Biskupiciach pri Dunaji; rozpustenie 

I.oddielu skautov v Trstenej; schválenie stanov miestnej odbočky Sväzu 
vojakov z fronty v Holíči, Miestneho združenia evanjelickej mládeže v Horných 
Zeleniciach; Zánik Katolíckeho kruhu v Pobedíme, stanovy miestnej skupiny 
Ustrednéhocionistickéhosväzu, Spolku poľovníkov v Turej Lúke, Odboru 
Slovenskej odborovej jednoty súkromných úradníkov v Smoleniciach, 
Miestneho odboru Sväzu slovenských železničiarov v Spišskom Podhradí; zánik 
spolku Arbeiter – Rad undKraftfahrerverein v Prievoze; zamietnutie stanov 
spolku ChevraMišnajos v Medzilaborciach; Skupina Sväzulakýrnikov a maliarov 
v ČSR so sídlom v Prešove; zánik Slovenskej remeselníckej a obchodnej  
jednoty v Ružomberku; stanovy miestneho odboru Matice slovenskej v Novej 
Vsi nad Žitavou; zriadenie spolku pre vzájomné poistenie rožného statku v  
Hradišti; Únia železničných zamestnancov v Tisovci; 

 

   
287. III/c 32155 – 40515 1162 
 Schvaľovanie stanov spolkov, ich zrušenie, likvidácia: Čsl. obec legionárska v 

Turzovke, Odbor Slovenskej odboro jednoty súkromných úradníkov v 
Koterbachoch, Včelársky spolok v Jablonici, Odbor MS v Bojnej, Odbočka 
cionistickéhosväzu v Medzilaborciach, T. J. Orol v Trstenej, Miestna skupina 
Slovenského kresťansko–sociálneho odborového združenia v Ratkovskom 
Bystrom, v Lubeníku, vo Valaskej Dubovej, v Piešťanoch, v Ivanke pri Nitre, 
Odbočka ústredného u cionistického v Giraltovciach, miestne skupiny 
kresťansko–odborového združenia v Muránskej Dlhej Lúke, v Dolnom Srní, v 
Trnave, Odbočka Sväzu vodičov automobilov a zamestnancov motorovej 
dopravy v Kežmarku, turistický spolok Naturfreunde" v Kežmarku, Odbočka 
Robotníckej telocvičnej jednoty v Kežmarku; výkaz o rozpustení spolkov v 
okrese Žilina; likvidácia Jednotného sväzu súkromných a verejných 
zamestnancov, združenie židovských skautov "Brit Tromeldor" V Humennom, 
Odbočky slovenských skautov v Humennom, Miestnej skupiny Priemyselného 
sväzulučebného, sklárskeho a keramického robotníctva v Podvysokej, v Žiline, 
Miestnej organizácie odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v 

 



 

Nedožeroch, v Jalovci, v Bojniciach, v Chrenovci, vo Veľkej Lehote, Miestnej 
skupiny Ústredného sväzu stavebných robotníkov v Bojniciach; schválenie 
stanov spolku Der deutscheSportverein v Kežmarku, zánik Šachového spolku v 
Kežmarku, Združenia zverolekárov na Slovensku; schválenie stanov odboru MS 
v Dolnej Strehovej, v Bátovciach; zrušenie združenia československých 
dobrovoľníkov z r. 1918–1919 v Prešove, Roľníckej besedy v Žalobíne, 
Miestnej organizácie odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v 
Majzli; 

   
287. III/c 40543 – 45393 1163 
 Schvaľovanie stanov spolkov, ich rozpustenie, likvidácia: Kežmarok Sport–

Egylet, Včelársky spolok v Mikušovciach, Zbor Slovenskej ligy v Kojšove, Spolok 
pre pestovanie turistiky a ochrany pamiatok obce Muráň, miestne skupiny 
Slov. kresťansko–sociálneho odborového združenia v Dvoranoch, Bošanoch, 
Hajnej Novej Vsi, odbočka Sväzu slovenských remeselníkov a obchodníkov vo 
Vrbovom; rozpustenie Spolku TheodorHerzl v Púchove; schválenie stanov 
odbočky Sväzu slovenských remeselníkov a obchodníkov v Piešťanoch; 
Miestna skupina slov. kresťansko–sociálneho odborového združenia v 
Krompachoch, Športový klub v Hornej Kráľovej, Jednota čsl. Orla Berekseku, 
odbočka spolku Solidarita v Bratislave, telocvičná jednota Sokol v Hochštetne, 
Odborový sväz junákov skautov v Sabinove. DeutscherKulturverband, 
Slovenská župa ústrednej jednoty cyklistov, Slovenský futbalový sväz v 
Bratislave, Miestna skupina Slovenského kresťansko–sociálneho odborového 
združenia v Šišove, Slovenský katolícky kruh v Prešove, Klub turistov a lyžiarov 
v Prešove, Družina kresťanského roľníckeho združenia v Brodskom, 
Močidlanoch, miestna organizácia Odborovej jednoty resp. zamestnancov v 
Petrovej Vsi, Družina kresťanského roľníckeho združenia v Gbeloch, 
Robotnícka telocvičná jednota v Humennom, Spoločenský kruh rušňovodičov 
v Spišskej Novej Vsi, Miestny odbor Evanjelickej jednoty v Černom, Skupina 
kresťansko–sociálneho odborového združenia v Prakovciach, Odbočka 
Pohrebného podporného združenia v Banskej Štiavnici, Odbočka 
poľnohospodárskych a lesných robotníkov v Bratislave, Maďarský kultúrny 
spolok na Slovensku, 463. odbor Slovenskej ev. jednoty v Čaklove, Družina 
kresťanského roľnícke ho združenia vo Vranove; 

 

   
287. III/c 45394 – 56350 1164 
 Revízia činnosti spolkov, schvaľovanie stanov, zrušenie, likvidácia: Okresná 

poľovnícka beseda vo Vranove, Okrsková organizácia sväzu ruských učiteľov v 
Bardiove, Roľnícka beseda v Kolačkove, Skupina Priemyselného sväzu 
stavebného robotníctva v Poprade, Kasíno v Levoči, Skupina Maďarského 
kultúrneho spolku v Prievoze, Miestna organizácia Sväzu kovorobotníkov v 
Považskej Bystrici, Skupina Sväzu spojených maloživnostníkov a 
maloobchodníkov v Bratislave, slovenská škola robotnícka v Modrom Kameni, 
Skupina Slovenského kresťansko–sociálneho odborového združenia v 
Ružomberku, v Likavke, Skupina Jednotného sväzu súkromných a verejných 
zamestnancov v Hlohovci vo Zvolene, Združenie evanjelickej mládeže v Nitre, 
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Spišskej Novej Vsi, 467.odbor 
Slovenskej evanjelickej jednoty v Hermanovciach, Združenie katolíckej 
mládeže v Štósi, Slovenská hasičská vzájomná poisťovňa, Družina 
kresťanského roľníckeho združenia v Trnovci, v Popudinách, Kátove; Skupina 
Maďarského kultúrneho spolku v Krompachoch, Odbočka robotníckej 

 



 

akadémie v Trnave, Miestna skupina Slovenského kresťansko–sociálneho 
spolku v Polome, Skupina Maďarského kultúrneho spolku v Komárne, Odbor 
MS vo Zvolenskej Slatine, Skupina Slov. kresťansko–sociálneho odborového 
združenia v Ilave, Združenie čsl. dobrovoľníkov z r.1918/1919 v Čároch, 466. 
odbor Slovenskej evanjelickej jednoty v Bystrom, Skupina Maďarského 
kultúrneho spolku v Trnave, Skupina Sväzu židovskej mládeže v Nitre, Miestna 
organizácia Odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Považskej 
Bystrici, odbor MS v Špačinciach, Včelársky spolok v Tekovskej Novej Vsi. 
Spolok "St. Hubertus v Nemeckom Pravne", Slovenský katolícky skauti v 
Opatovej, Kubre, Kovorobotnícky spolok v Hranici, Skupina Slovenského 
kresťansko–sociálneho odborového združenia v Slavošovciach, Združenie ev. 
mládeže vo Vlachove, Skupina Slovenského kresťansko–sociálneho 
odborového združenia v Dobšinej, Združenie evanjelickej mládeže v 
Slavošovciach, 

   
287. III/c 57194 – 80175 1165 
 Revízia stanov spolkov, ich schvaľovanie rozpustenie a likvidácia: 459. odbor 

Slovenskej evanjelickej jednoty v Šulove–Hradnej, Sväz kovorobotníkov v ČSR, 
spolky štátnych verejných zamestnancov, Odbočka Sväzu slovenských 
remeselníkov a obchodníkov v Cíferi, Robotnícka telocvičná jednota v 
Trenčianskych Tepliciach, Skupina Slovenského kresťansko–sociálneho 
odborového združenia vo Veľkých Uherciach, Sväz chovateľov hovädzieho 
dobytka v Bratislave, Spolok poslucháčov telesnej výchovy v Bratislave, 
Robotnícky dom v Topoľčanoch, Zemský sväz sociálnych 
a sociálnezdravotných spolkov na Slovensku, Skupina slovenského 
kresťansko–sociálneho odborového združenia v Dolných Lovčiciach, Družina 
kresťansko–roľníckeho združenia v Holíči, T. J. Orol v Bobrovci, Slovenská 
ústredná športová rada, Skupina Slovenského kresťansko–sociálneho 
odborového združenia v Rohove, Spolok pre poisťovanie rožného statku v 
Ludaniciach, Spolok maďarských skautov, Skupina Slovenského kresťansko–
sociálneho odborového združenia v Senici nad Myjavou, Družina Kresťanského 
roľníckeho združenia v Námestove, Pohrebné a podporné družstvo pre 
Hodrušu a okolie, Slovenský vzdelávací spolok v Rimavici, Športové združenie v 
Piargoch, Skupina Slovenského kresťansko–sociálneho odborového združenia 
v Matejovciach, Chalmovej, Sväz slovenského učiteľstva v Novom Meste nad 
Váhom, Odbor Klubu čsl. alpinistov v Bratislave, Jednota čsl. obce legionárskej 
v Čadci, včelársky spolok v Haliči, Skupina Ústredného sväzu tesárov v 
Kubachoch, Spolok židovských akademikov V Novom Meste  nad Váhom, Š. K. 
Spišské Vlachy, Odbočka Sväzu čsl. dôstojníctva v Banskej Štiavnici, 
Protituberkulózny spolok železničných zamestnancov v Žiline, Miestny spolok 
Csl. červeného kríža v Piešťanoch; 
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 Schvaľovanie a revízia stanov spolkov, organizácií, ich zrušenie, hmotná 

likvidácia: Odbor Jednoty republikánskych zamestnancov v Banskej Bystrici, 
Odbočka Slovenskej ovocinárskej spoločnosti v Novej Bani, Cyklistický klub 
Napred v Trnave, Židovská telocvičná  športová jednota Makabi v 
Topoľčanoch, Skupina Priemyselného sväzu stavebného robotníctva v Žiline, 
Spolok Aliance Francaise sesction de Banská Bystrica, Spolok pre ochranu a 
okrášľovanie domoviny v Banskej Bystrici, Skupina Priemyslového sväzu 
lučebného, sklárskeho a keramického robotníctva v Harmanci, Miestna 

 



 

organizácia odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Garenseku, 
Odbočka Ústrednej charity v Radvani, Š.K. v Kostiviarskej, Š. k. Slavia v Ľupči, 
Miestna organizácia odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v 
Selciach, Jednota proletárskej telovýchovy v Nitre, Skupina Slovenského 
kresťansko–sociálneho odborového združenia v Šalkovej, v Závažnej porube, 
Odbor M. S. v Podturni, Združenie katolíckej mládeže v Šalgove, odbočka 
Slovenskej ovocinárskej spoločnosti v Dolnom Hričove, Židovský ženský spolok 
Wizo v Levoči, Odbočka Ústrednej charity v Ľubietovej, Skupina Sväzu 
lučebného robotníctva v Banskej Bystrici, Vzdelávací spolok v Podkoniciach, 
Jednotný sväz súkromných a verejných zamestnancov v Michalovciach, 
Telocvičná jednota Makabi v Dolnom Kubíne, Miestna skupina Sväzu horníkov 
v Soľnej bani, Ústredie slovenských skautiek v Bratislave. Skupina 
Priemyslového sväzu lučebného, sklárskeho a keramického robotníctva v 
Čadci; návrh Ministerstva vnútra na spoluprácu H.G s úradmi; schválenie 
stanov Odbočka Sväzu slovenských obchodníkov a remeselníkov v Púchove, 
zrušenie T.J. Sokol v Starej Turej, v Dolnom Srní, schválenie stanov Skupiny 
Slov. kresťansko–sociálneho odborového združenia v Ružomberku, v Degeši, 
Odbočky Sväzu slov. remeselníkov v Žabokrekoch; likvidácia Združenia čsl. 
dobrovoľníkov v Žiline; schválenie stanov Jednoty účtovných znalcov a 
revízorov, Odbočky Sväzu slovenských remeselníkov a obchodníkov v 
Handlovej, v Bardiove, Skupiny Slovenského kresťansko–sociálneho 
odborového združenia v Helcmanovciach; Včelárskeho spolku v Ponickej Hute; 
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 Schvaľovanie stanov spolkov a organizácií, ich rozpustenie, likvidácia: Skupina 

Jednotného sväzu súkromných a verejných zamestnancov v Banskej Bystrici, 
Slovenský spoločensko–zábavný klub v Bratislave, Skupina Slovenského 
kresťansko–sociálneho odborového združenia v Spišskej Novej Vsi, Spolok pre 
umožnenie vysťahovania Židov zo Slovenska v Medzilaborciach, 
Michalovciach, Odbor MS v Kerestúre, Skupina Slovenského kresťansko–
sociálneho odborového združenia v Nemeckej Ľupči, Spolok Chovateľov 
poštových holubov v Stropkove, Skupina Ústredného sväzucionistického 
Štubnianskych Tepliciach, Skupina Sväzulučebnéhorobotníctvav Topoľčanoch, 
Skupina Jednotného sväzudrevorobotníkov vo Veľkých Uherciach, Združenie 
evanjelickej mládeže Hornej Lehote, Odbočka Odborového združenia 
kovopracovni v Považskej Bystrici, Skupina Sväzu horníkov v Markušovciach, 
Skupina Jednotného sväzu súkromných a verejných zamestnancov v Novom 
Meste nad Váhom, Skupina Sväzu socialistickej mládeže v Bratislave, Skupina 
Priemyslového sväzu stavebného robotníctva v Michalovciach, Sväz slovenskej 
mládeže na Slovensku, Spolok pre záchranu úrazov v Bratislave, Spolok 
maďarských kresťanských advokátov na Slovensku, Odbor Matice slovenskej 
vo Veľkej Chocholnej, Združenie evanjelickej mládeže v Račišdorfe, Skupina 
Únie železničných zamestnancov v Hochštetne, združenie katolíckej mládeže v 
Šarfii, SK V Novákoch, Miestne združenie voľnej myšlienky v Ružomberku, 460. 
odbor Slovenskej evanjelickej jednoty vo Vrbovom, ŠK Jánošík v Trnave; 
povolenie sviatku slovenských hôr, 464. odbor Slovenskej evanjelickej jednoty 
v Handlovej, Združenie evanjelickej mládeže vo Velkej Vsi, Skupina Sväzu 
stavebného robotníctva v Selciach, Jednota slovenského Orla v Terchovej, 
Odbor Matice Slovenskej v Medzilaborciach, Skupina Slovenského kresťansko–
sociálneho odborového združenia v Pečeňadoch, Odbočka Ústredného 
sväzucionistického v Dobšinej, Družina kresťanského roľníckeho združenia v 

 



 

Kopčanoch, Odbor Matice slovenskej vo Vrútkach, Spolok čsl. Červeného kríža 
v Turčianskom Sv. Martine, Odbočka Ústredného sväzucionistického v 
Malackách, Telocvičná jednota Orol v Bánovciach n/Bebravou, T.J. Sokol v 
Bánovciach nad Bebravou, Židovská T.J. v Bánovciach n/Bebravou, T.J. v 
Lubine, 1.J. Sokol v Starej Turej, Robotnícka telocvičná jednota v Novom 
Meste nad Váhom, Jednota čsl. Orla v Predmieri; 
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 Schvaľovanie stanov spolkov, ich rozpustenie a likvidácia: T. J. Sokol vo Veľkej 

Kotešovej, T.J. Orol v Zemianskej Kotešovej, vo Veľkom Rovnom, Sväz junákov 
skautov vo Veľkej Bytči, Robotnícka telocvičná jednota vo Veľkej Bytči, 
Jednota Orla vo Veľkej Bytči, Sedliacka jazda v Banskej Štiavnici, Spolok 
Makkabi v Banskej Štiavnici, T.J. Sokol v Banskej Štiavnici, Robotnícka 
telovýchovná jednota v Banskej Štiavnici, R. T. J. v Bardejove, Spolok Makkabi 
v Bardejove, Spolok Sokol v Bardejove, v Zborove, Klub slovenských 
automobilistov, Slovenský basketbalový klub Hviezda v Bratislave, Odbor 
Matice slovenskej v Trstenej, Šachový klub v Turčianskom Sv. Martine, Spolok 
"Nér Thora", Bratislava, čsl. dorastového zboru v Humennom, Odbor 
Slovenskej odborovej jednoty súkromných úradníkov v Gbeloch, Odbor Čsl. 
obchodníckej besedy v Trnave, Maďarský kultúrny spolok v Komárne, Skupina 
Jednoty čsl. železničných zamestnancov v Poprade, Združenie evanjelickej 
mládeže v Brezne nad Hronom, Spolok Jednota Orla v Oslanoch, Skupina 
Slovenského sociálneho odborového združenia v Starej Turej, Odbor  
Slovenskej odborovej jednoty súkromných úradníkov v Senici, rozpustenie 
polovojenských branných organizácií na Slovensku, zrušenie Zemskej odbočky 
Odborového združenia kinnooperatérov V Bratislave, T.J. Orla vo Sv.Jure, 
Združenia Solidarita v Prešove, T. J. Sokola v Stupave, Spolku “Ľavý front" V 
Žiline, Odbočky čsl. sväzuzemedel a lesných robotníkov v Abrahámove,  
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 Zmeny stanov spolkov, ich schvaľovanie, zrušenie spolkov ich likvidácia; 

Spolok ArbeiterTurnundSportverein v Bratislave, Sväz robotníctva 
kovopriemyslu v ČSR, Spolok čsl. lekárov v Bratislave, Sväz domkárov, malých 
a stredných roľníkov v ČSR, Skupina Sväzuzemedelských a lesných robotníkov 
v Kameňanoch, Roľnícka beseda v Poši, Skupina Sväzuzemedelských a lesných 
robotníkov v Čiernom Balogu, 34. župa Ústrednej jednoty čsl. lekárov v 
Bratislave, Skupina Sväzulučebného robotníctva vo Visolajoch v Púchove, 
Skupina Jednotného sväzu súkromných a verejných zamestnancov na 
Slovensku, Spolok pre postavenie sokolovne v Holíči. Odbočka 
Sväzuzemedelských a lesných robotníkov v Urmíne, Odbočka Sväzulučebného 
robotníctva v Brodskom, Skupina Jednotného sväzu súkromných 
zamestnancov v Holíči, Spolok akademikov skalického okresu, Spolok "Voľná 
myšlienka" v Lednianskych Rovniach, Krajinský sväz mužskej i ženskej 
krajčírskej živnosti pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, Skupina Sväzu 
robotníctva stavebného kameno–keramického v Devínskej Novej Vsi, Spolok 
pokladničných lekárov v Bratislave, Družina Kresťanského roľníckeho 
združenia v Hochštetne, Skupina Sväzu textilného robotníctva v Bratislave, 
Roľnícka beseda v Silvaši, Skupina Slovenského kresťansko–sociálneho 
odborového združenia v Tisovci, Miestna organizácia Slovenskej domoviny v 
Hrochoti, Spolok pre chov ošípaných v Kremničke, T. J. Sokol v Bratislave, 
Skupina Slov. kresťansko–sociálneho spolku v Trenčíne; 
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 Schvaľovanie stanov spolkov, rozpustenie, likvidácia spolkov organizácií: 

Miestne združenie evanjelickej mládeže v Trebostove, 475. odbor Slovenskej 
evanjelickej jednoty v Bodiciach, Zemský odbor Sväzu finančnej stráže ČSR v 
Bratislave. Odbor Klubu čsl. turistov na Slovenskej Ľupči, Spolok Nová scéna v 
Banskej Bystrici, Odbočka Ústrednej charity vo Sv. Jakubove, Odborová 
jednota súkromných úradníkov v Žiline, Združenie evanjelickej mládeže v 
Podkylave, Š. K. Hranovnica, svojpomocné stavebné a osídľovacie družstvo v 
Bratislave, štátny príspevok na HSĽS, upisovanie pôžičky na hospodársku 
obrodu Slovenska z majetkov rozpustených spolkov, zrušenie Národného 
všeodborového združenia slovenských robotníkov v Bratislave, schválenie 
stanov Skupiny Slovenského kresťansko–sociálneho odborového združenia v 
Ulmanke, Svojpomocný spolok hospodárskych strojov v Lučatíne, Okresné 
združenie republikánskych úradníkov, učiteľov a zriadencov v Myjave, 
Odborová jednota republikánskych zamestnancov Košariská – Priepastné, 
Myjava, Skupina Slov. kresťansko–sociálneho odborového združenia v 
Predajnej, Odbočka Ústrednej charity v Banskej Bystrici, Spolok pre vzájomné 
poisťovanie rožného statku v Močaranoch, Odbočka Ústredného 
sväzucionistického v Tvrdošíne, Lovecká spoločnosť vo Veľkej Bytči, Skupina 
Slov. kresťansko–sociálneho odborového združenia v Ružomberku, Odbor 
Masarykovej ligy proti TBC v Trenčíne, Skupina Ústredného sväzu stavebných 
robotníkov v Bojnej, Odbočka Ústredného spolku železničných topičov v 
Spišskej Novej Vsi, Skupina jednotného sväzudrevorobotníkov v Spišskej Novej 
Vsi, Odbočka robotníckej akadémie v Sp. Novej Vsi, Nepolitický sväz 
kancelárskeho personálu železničného v Spišskej Novej Vsi, Odbor Jednoty čsl. 
obce legionárskej v Sp. Novej Vsi, Odbočka Národného združenia železničných 
zamestnancov v Sp. Novej Vsi, Odbočka Sväzu čsl. rotmajstrov v Spišskej Novej 
Vsi, Skupina Jednotného sväzudrevorobotníkov, Odbočka Sväzu Technických 
zamestnancov, v Sp. Novej Vsi R. T. J. v Spišskej Novej Vsi, Odbočka Sväzu čsl. 
dôstojníkov v Spišskej Novej Vsi, R. T. J. v Smižanoch, Kresťanské roľn ícke 
združenie v Smižanoch, Sekretariát Priemyselného sväzu robotníctva v ČSR,  
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 Schvaľovanie stanov spolku a organizácií, zrušenie a likvidácia: Odbočka Čsl. 

sväzu štátnych kancelárskych úradníkov v Ružomberku, Spolok Zvolenská 
fodbalová župa, Židovská telocvičná a športová jednota Makabi v Nitre, 
Odbočka Robotníckej akadémie v Nitre, OroľskáCyrilometodejská župa v Nitre, 
R. T. J. v Nitre, Sväz drevárskeho hospodárstva na Slovensku a Podkarpatskej 
Rusi, Odbor Masarykovej ligy proti TBC v Skalici, Odbor Slovenskej odborovej 
jednoty súkromných úradníkov v Bánovciach nad Bebravou, Odbor 
Masarykovej ligy proti TBC v Púchove, T. J. Sokol v Piešťanoch, Odbor 
Masarykovej ligy proti TBC v Trnave, Skupina Slovenského kresťansko–
sociálneho združenia v Kysuckom Novom Meste, Jazdecký klub v Kežmarku, T. 
J. Sokol v Spišskej Belej, Novocionistická organizácia pre Slovensko, Odbočka 
Únie železničných zamestnancov, Krajinský spolok čsl. veterinárov na 
Slovensku, Slovenský hokeyovýsväz, Odbočka spolku slovenských 
ochotníckych divadiel v Žiline, Odbočka cionistickéhosväzu v Zborove, 478. 
odbor Slovenskej evanjelickej jednoty v Abrahámovciach, Včelársky spolok v 
Ďurďošíku, Odbor Masarykovej ligy proti TVC v Modrom Kameni, Skupina 
cionistickéhosväzu v Trenčianskych Tepliciach, Prešovský telocvičný a šermový 

 



 

spolok, 483. odbor Slovenskej evanjelickej jednoty v Megeši, Odbor 
Masarykovej ligy proti TBC, T. J. Sokol v Novom Smokovci, Gbeloch, Armáda 
spásy v Bratislave, Skupina priemyslového sväzu robotníctva v Poprade, 
Roľnícka beseda v Sečovskej Poľanke, Cabove, Skupina jednotného sväzu 
súkromných zamestnancov v Bratislave, Krajinská jednota učiteľstva 
meštianskych škôl v Banskej Bystrici, Odbočka Sväzuriadičov automobilov v 
Kežmarku, Židovský športový klub Hagibor, 
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 Schvaľovanie stanov spolkov, ich zamietnutie, rozpustenie a likvidácia spolkov: 

Odbor klubu slovenských turistov a lyžiarov v Lovinobani, Odbor slovenskej 
odborovej jednoty súkromných úradníkov v Lovinobani, Odbor Masarykovej 
ligy proti TBC v Banskej Bystrici, Jednota slovenského dorastu v Badine, 
Organizácia Odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Ždiari, Š. K. 
Svornosť v Bratislave, Š. K. Makabi v Prešove, Roľnícka beseda v Hranovnici, 
Stráži, 470. odbor Slovenskej krajinskej jednoty s Slovenskom Právne, 
Včelársky spolok v Jablonke, Združenie evanjelickej mládeže v Dražkovciach, 
Vyšnej Boci, Galovänoch, Divadelný spolok v Dimburku, Odbor Masarykovej 
ligy proti TBC v Bánovciach nad Bebravou, 485. odbor Slovenskej evanjelickej 
jednoty v Počúvadle, župa Zvolenská Spolku dôchodkových úradníkov v 
Banskej Bystrici, Odbočka Sväzu slovenských remeselníkov a obchodníkov v 
Banskej Bystrici, Spolok majiteľov koní a povozov v Turčiansky Sv. Martin e, 
Miestny spolok ligy proti TBC v Giraltovciach, Š. K. Celulózka v Žiline, Odbočka 
Sväzu slov. remeselníkov a obchodníkov vo Vrútkach, Spolok Fachschaft der 
deutschen Hotel undBaudendesitzer in der Slovakei Odbočka slov. 
ovocinárskej spoločnosti v Bzovíku, Združenie židovskej mládeže v Trnave, 
Odbočka Sväzu slovenských remeselníkov a obchodníkov v Kežmarku, Spišskej 
Belej, Ilave, Atletický spolok v Kežmarku, Odbočka Masarykovej ligy proti TBC 
v Novom Meste nad Váhom, Š. K. Vorwäts v Kežmarku, Odbočka Sväzu 
slovenských remeselníkov a obchodníkov v Nitre, Jednota čsl. Orla v Banskej 
Štiavnici, Spolok pre poisťovanie koní v Pajštúne, Spolok 
KarpatendeutscherMusikverband Bratislava, Skupina Slov. kresťansko–
sociálneho odborového združenia v Dolných Zeleniciach, Odbor Masarykovej 
ligy proti TBC v Prievidzi, Spolok 210. spor Slovenskej ligy v Helcmanovciach, 
Združenie evanjelickej mládeže v Ivančinej, 

 

   
287. III/c 115531 – 119940 1173 
 Schvaľovanie stanov spolkov a organizácií, ich zrušenie a likvidácia: Miestny 

spolok Ligy proti tuberkulóze v Krupine, Skupina cionistická v Trenčíne, 
Námestove, Banskej Bystrici, Trnave, Prešove, Sečovciach, Vrbovom, Nitre, 
Odbočka sväzu slovenských remeselníkov a obchodníkov v Bánovciach, 
Robotnícky pohrebný spolok na Slovensku, Spolok AhavathCion vo Veľkej 
Bytči, Odbočka Sväzu slovenských remeselníkov a obchodníkov v Ružomberku, 
Oslanoch, Bánovciach nad Bebravou, Odbočka Cionistickéhosväzu vo Zvolene, 
Lovasovciach, Sabinove, Ružomberku, registrácia politickej strany Deutsche 
Partei, Š. J. Makabi v Kežmarku, Skupina Sväzu robotníctva stavebného 
a kameno–keramického v Kežmarku, Š. K. Hájniky, Š. K. Slovan v Žiline, 
Odbočka Masarykovej ligy proti tuberkulóze  v Gelnici, Spišskej Starej Vsi, 
Veľkej Bytči, Kremnici, Trebišove, Roľnícka beseda v Spišskom Podhradí, T. J. 
Sokol v Miloslavove, 469. odbor Slovenskej evanjelickej jednoty v Rudnom, 
Odbočka ligy proti tuberkulóze v Trstenej, Spolok DeutscherTurn – 

 



 

undSportverein v Štosi, Odbor Ligy proti tuberkulóze v Turčiansky Sv. Martin 
e, Spolok statkárov a nájomníkov na východnom Slovensku, Skupina slov. 
kresťansko–sociálneho odborového združenia v Drienove, Včelársky spolok v 
Kapušanoch, 

   
287. III/c 120424 – 130757 1174 
 Schvaľovanie alebo zamietanie stanov spolkov, rozpustenie spolkov a iných 

organizácií: Divadelný krúžok osvetovej komisie v Hrboltovej, Spolok 
slovenských utečencov v Bratislave, Odbor Masarykovej ligy proti TBC v 
Spišskej Novej Vsi, návrh na uskutočnenie Tatranskej cestnej magistrály, 
Odbočka priemyslového sväzukožerobotníkov v Banskej Štiavnici, Miestny 
spolok ligy proti TBC v Považskej Bystrici, T. J. Sokol v Gelnici, Skupina štátnych 
zamestnancov Ústredného sväzu samosprávnych a verejných zamestnancov v 
Bratislave, Spolok Intímna scéna v Bratislave, Š. K. Tungsrám v Bratislave, 
Odbočka Spoločnosti slovensko–nemeckej v Trnave, Skupina 
Sväzuzemedelských a lesných robotníkov v Trenčíne, Odbor Masarykovej ligy 
proti TBC v Dolnom Kubíne, Odbor Slovenskej odborovej jednoty v Turčiansky 
Sv. Martin e, JEDNOTA MAJSTROV KOLÁROV V Turčianskom Sv. Martine, 
Akadémia dámskych kaderníkov, Odbočka Sväzu čsl. rotmajstrov v Trebišove, 
Združenie grécko–katolíckej mládeže v Prešove, Kresťanské roľnícke združenie 
v Zohori, Okresné združenie úradníkov, učiteľov a zriadencov v Poprade, Š. K. 
Baťovany, Odbor Slovenskej odborovej jednoty súkromných úradníkov v 
Poprade, Spolok Olympia v Spišskej Novej Vsi, 486 odbor Slovenskej 
evanjelickej jednoty v Olšovciach, Miestny odbor nepolitického sväzu 
kancelárskeho personálu železničného v Bratislave, Spolok Prosvita v Prešove, 
Sväz čsl. ovčiarov v Bratislave, Okresná hasičská jednota v Bratislave, Skupina 
sväzu stavebného robotníctva v Zohori, Klub slovenských turistov a lyž iarov v 
Novom Smokovci, Skupina Sväzu kovorobotníkov vo Veľkej Bytči, Skupina 
Jednotného sväzu súkromných zamestnancov v Brezne nad Hronom, 

 

   
287. III/c 133009 – 145218 1175 
 Schvaľovanie stanov spolkov a organizácií, rozpustenie a likvidácia: T. J. Sokol 

v Námestove, Odbočka Ústredného sväzucionistického v Prievidzi, Katolícky 
dom v Pustom Fedýmeši, Odbor Klubu slovenských turistov a lyžiarov v 
Spišskej Belej, Pohrebný spolok v Soľnej Bani, Odbor ligy proti TBC v Novej 
Bani, Kysuckom Novom Meste, Skupina cionistických žien a dievčat v Banskej 
Bystrici, Odbor Slovenskej evanjelickej jednoty v Medzanoch, Odbor 
slovenskej odborovej jednoty súkromných úradníkov v Skalici, Odbočka 
poštových a telegrafných zriadencov v Žiline, Družina Kresťanského roľníckeho 
združenia v Hlohovci, Okresná roľnícka beseda v Sačurove, Odbor Slovenskej 
odborovej jednoty súkromných úradníkov v Malackách, Brezne ad Hronom, 
Odbor Slovenskej evanjelickej jednoty vo Veľkých Levároch, Trebejove, 
Svojpomocný podporujúci a vzdelávajúci spolok zvolenských remeselníkov, T. 
J. Sokol v Skalici, Sväz židovskej mládeže Botar vo Vranove, Skupina 
cionistickéhosväzu v Hanušovciach, Skupina Masarykovej leteckej ligy v 
Leopoldove, Spolok židovských učiteľov v Prešove, Miestna organizácia 
odborovej jednoty zemedelských a lesných zamestnancov v Prešove, T. J. 
Sokol v Rajci, Združenie mládeže Mateja Hrebendu v Hačave, Odbočka 
katolíckej jednoty vo Vrútkach, Skupina Sväzu tabakovej réžie v Banskej 
Štiavnici, Športový spolok Dobrí priatelia v Nitre,  

 

   



 

287. III/c 145225 – 156278 1176 
 Rozpúšťanie a likvidácia spolkov a organizácií, schvaľovanie stanov, revízia 

činnosti: Jednota proletárskej telovýchovy v Banskej Bystrici, Odbočka spolku 
Solidarita v Banskej Bystrici, Skupina priemyselného sväzu robotníctva v 
Dolnom Harmanci, Jednota proletárskej telovýchovy v Moštenci, T. J. Sokol v 
Michalovciach, „Tatra“ banka, Združenie evanjelickej mládeže v Nemeckom 
Grobe, Roľnícka beseda v Dudinciach, Skupina Slov. kresťansko–sociálneho 
odborového združenia v Bratislave, Skupina Ligy motoristov v Bratislave, R. Š. 
K. Kamzík v Bratislave, Slovenská misijná spoločnosť v Bratislave, Jednota čsl. 
živnostníkov národne–sociálnych v Bratislave, Š. K. Admira v Bratislave, 
Skupina Slov. kresťansko–sociálneho odborového združenia v Novom Meste 
nad Váhom, Odbočka roľníckej besedy v Hornom Tisovníku, Kamarátsky 
spolok vyslužilých vojakov v Bratislave, CsehszlovákiaiMagyarTenisz – 
Szovetség, Spolok židovských akademikov Achduth v Bratislave, Spolok 
verejno–notárskych námestníkov a kandidátov na Slovensku a Podkarpatskej 
Rusi v Bratislave, Spolok pokladničných lekárov v Bratislave, Odbor Spolku 
úradníkov čsl. sporiteľní v Bratislave, Spolok Thora v  DerechErez v Bratislave, 
Spolok Rajta v Ladiciach, Slovenský ľudový spevokol „Drotár“ v Orechovom, 

 

   
287. III/c 156279 – 175255 1177 
 Schvaľovanie stanov spolkov a organizácií, ich  zrušenie a likvidácia: Odbor 

slovenskej evanjelickej jednoty v Gánovciach, Odbor Slovenskej jednoty 
súkromných úradníkov vo Vyhniach, Slovenská beseda v Starej Ľubovni, 
Združenie evanjelickej mládeže vo Vyšňovom, Odbor Klubu čsl. turistov v 
Trnave, Skupina Sväzulučebného robotníctva v Strážskom, Humennom, T. J. 
Sokol v Moravskom Sv. Jáne, Skupina strojmajstrov a úradníkov textilného 
priemyslu v Rybárpoli, Skupina Slov. kresťansko–sociálneho odborového 
združenia v Námestove, Veľkých Beliciach, výnos Ministerstva vnútra o 
rozpustení židovských spolkov a organizácií, Odbor klubu slovenských turistov 
a lyžiarov v Čadci, Odbočka Spoločenského klubu čsl.  strany národne sociálnej 
v Bratislave, NagyszombatikatolikusLegényeyesulet Trnava, Župná 
hospodárska a lesnícka jednota v Košiciach, Slovensko–nemecká spoločnosť v 
Trenčianskych Tepliciach, Skupina Spolku slov. kresťansko–sociálneho 
odborového združenia v Brunovciach, Odbor Masarykovej ligy proti TBC v 
Piešťanoch, Združenie evanjelickej mládeže v Budikovanoch, Spolok veľko–
byčianskych akademikov, Odbor Slovenskej odborovej jednoty súkromných 
úradníkov v Hnúšti, Sväz kovorobotníkov vo Zvolene, Odbočka Všeodborového 
československého sväzu v Pliešovciach, Skupina Jednotného 
sväzudrevorobotníkov vo Zvolene, Odbočka jednotného sväzuautoriadičov vo 
Zvolene, Odbočka sväzu poštových a telegrafných zamestnancov vo Zvolene, 
Odbor Slovenskej evanjelickej jednoty v Merniku, Pezinku, Župný odbor čsl. 
zemskej jednoty sudcovskej v Nitre, Skupina Premysleného sväzulučebného 
sklárskeho a keramického robotníctva v Nitre, Gajaroch, Skupina 
zamestnanectva cukrovarníckeho v Uhorskej Vsi, Odborová jednota 
republikánskych zamestnancov v Moravskom Sv. Jáne, 

 

   
287. III/c 175256 – 179330 1178 
 Schvaľovanie stanov spolkov a organizácií, ich  zrušenie a likvidácia: Odbočka 

čsl. sväzuzemedelských a lesných robotníkov v Hasprunke, Organizácia 
odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Malých Levároch, Skupina 
Uniedrevorobotníkov vo Veľkých Levároch, Skupina Sväzu kovorobotníkov v 

 



 

Malackách, Odbočka jednoty stavebného a keramického robotníctva v 
Malackách, Odbočka odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v 
Niklašove, Odbočka Sväzuzemedelských a lesných robotníkov v Rarboku, 
Skupina sväzu stavebného robotníctva v Sekuliach, Odborová jednota 
republikánskych zamestnancov v Kepežde, Skupina sväzudrevorobotníkov v 
Banskej Bystrici, Organizácia odborovej jednoty republikánskych 
zamestnancov v Seredi, Šintavem Skupina Sväzu robotníctva lučebného v  
Seredi, Sväz obchodníkov vlnou na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, Spolok 
maďarských stredoškolských profesorov v Bratislave, Krajská prázdninová 
starostlivosť v Bratislave, Západoslovenská spevácka župa J. L. Bellu v 
Bratislave, Spolok „Radfahrverein“ v Bratislave, Spolok EőtvősJozsefkőr v 
Bratislave, Spolok TheProgresklub v Bratislave, Odbočka Sväzuriadičov 
automobilov a zamestnancov motorovej dopravy v Nitre, Odbor Sväzu čsl. 
robotníckych turistov v Bratislave, Odbočka Sväzu čsl. dôstojníctva v 
Bratislave, Sväz technikov absolventov štátnych priemyselných škôl v Banskej 
Bystrici, Židovský chorých podporujúci spolok vo Vranove,  

   
287. III/c 177817 – 184728 1179 
 Schvaľovanie stanov spolkov a organizácií, ich  zrušenie a likvidácia: Spolok pre 

ochranu zvierat v Prešove, Skupina Združenia katolíckej mládeže v 
Podbrezovej, Spolok pre vzájomné poisťovanie koní vo Vrbovom, Židovský 
spolok vo Vranove n/Topľou, Kruh roľníckych pracovníkov v Bratislave, 
Odbočka Združenia slovenských legionárov v Prešove, Spolok ZiereMisrachi v 
Stropkove, Odbočka Slovenskej ovocinárskej spoločnosti v Drietome, Odbor 
Slov. odborovej jednoty súkromných úradníkov v Čadci, Skupina Slov. 
kresťansko–sociálneho odborového združenia vo Veľkých Bierovciach, Zbor 
Slovenskej ligy v Novej Bani, Spolok AhavathZion v Stupave, Spolok 
ChevraKadiša vo Zvolene, Organizácia odborovej jednoty republikánskych 
zamestnancov v Ratkovskej Lehote, Rákoši, Bratislave,  Dobrovoľný hasičský 
zbor v Trnave, Slovenský jazdecký sväz, Spolok židovských remeselníkov v 
Prešove, Spolok Agüdes Izrael v Prešove, Izraelitský ženský spolok v Prešove, 
Cionistickýsväz v Prešove, Prešovský dobročinný spolok Schochner, Židovský 
kultúrny spolok v Kremnici, 

 

   
287. III/c 184729 – 186880 1180 
 Schvaľovanie stanov spolkov a organizácií, ich  zrušenie a likvidácia: Židovský 

spolok ChevraKadiša v Kremnici, Skalici, Židovský ženský spolok v Turčiansky 
Sv. Martin e, Odbočka Ústredného sväzucionistického vo Vrútkach, 
Štubnianskych Tepliciach, Židovský ženský spolok vo Vrútkach, Spolok Casino v 
Michalovciach, Cionistický kultúrny spolok v Michalovciach, Židovské spolky 
Zion a Ženský spolok v Kežmarku, Židovské spolky ChevraKadiša 
a ChevraSchass v Kežmarku, Skupina Odborového združenia hudobníkov vo 
Vrútkach, Odbor slovenskej odborovej jednoty súkromných úradníkov v 
Prievidzi, Odbočka odborového združenia hudobníkov v Ružomberku, Klub 
slovenských turistov a lyžiarov v Lipt. Sv. Mikuláši, Odbočka Spolku Achdut v 
Liptovskom Sv. Mikuláši, Ženský dobročinný židovský spolok v Liptovskom Sv. 
Mikuláši, Skupina Sionistických dievčat v Liptovskom Sv. Mikuláši, Židovský 
ženský spolok v Tvrdošíne, Židovský ženský spolok v Trstenej, Odbor 
Slovenskej evanjelickej jednoty v Opinej, Slovenský Červený kríž v Opinej, 
Izraelský ženský dobročinný spolok v Malackách, Spolok ChevraKadischa v 
Krupine, Izraelský dobročinný dámsky spolok v Humennom, Spolok 

 



 

BikkurCholim v Humennom, Odbočka cionistickéhosväzu v Humennom, 
Malackách, Spolok Misrachi v Topoľčanoch, Židovský svätý spolok v 
Jacovciach, Spolok ChevraKadischa v Topoľčanoch, Spolok MachikeTora v 
Topoľčanoch, 

   
287. III/c 186909 – 190988 1181  
 Schvaľovanie stanov spolkov a organizácií, ich  zrušenie a likvidácia: Odbor 

evanjelickej jednoty v Krnči, T. J. Makabi v Považskej Bystrici, Odbor 
Organizácie sionistických žien a dievčat v Ružomberku, Jednota židovských 
žien v Ružomberku, Obchodný kruh v Trnave, Azyl izraelských starcov 
vydržiavací spolok v Trnave, Izraelský školský spolok v Trnave, Spolok 
ChevraKadischa v Trnave, Izraelský ženský spolok Trnava, Izraeslský halierový 
spolok v Trnave, Dobrovoľný izraelský spolok v Trnave, Trnavský orthodoxný 
izraelský spolok, Odbočka Ústredného cionistickéhosväzu v Trnave, Š. K. 
Oratorium v Trnave, Skupina AgudasJisrael v Nitre, Spolok ChevraKadischa v 
Nitre, Izraelský ženský spolok v Senici, Spolok ChevraKadischa v Sobotišti, 
Revúcej, Odbočka Únie železničných zamestnancov v Ilave, Odbor Slovenskej 
katolíckej jednoty v Podzámčoku, Slovenská ovocinárska spoločnosť v Sliači, 
Miestna skupina Priemyslového stavebného robotníctva v Nitre, Spolok 
Miszachi v Nitre, Skupina Novocionistickej organizácie v Nitre, Spolok 
ChevraBikurCholim v Bardiove, Spolok ChevraKadischa v Bardiove, Spolok 
ChevraMischnajoth v Bardiove, Skupina Spolku AgudasIsrael, Slovenský 
Červený kríž v Starej Ľubovni, Spolok židovských žien v Trenčíne, Spolok 
ChevraKadischa v Púchove, Židovská ženská jednota v Púchove,  

 

   
287. III/c 191026 – 195339 1182 
 Schvaľovanie stanov spolkov a organizácií, ich rozpustenie: Liga proti TBC v 

Sabinove, Skupina slovenského odborového združenia v Sabinove, Liga proti 
TBC v Prešove, Spolok Sedliacka jazda v Michalovciach, Š. K. Chynorany, 
Podporný spolok HG na Slovensku, Skupina Sväzu knihárskeho pomocníctva v 
Skalici, Skupina Združenia katolíckej mládeže vo Veľkých Šúrovciach,  Židovský 
nemocenský a dobročinný spolok Unio v Nitre, Spolok Talmud Thora v Nitre, 
Spolok MachazikaHatora v Nitre, Spolok PoelZedek v Nitre, Židovský halierový 
spolok v Nitre, Odbor slovenskej evanjelickej jednoty v Červenici, 
Kacerovských Kostoľanoch, Spolok pre vzájomné poisťovanie rožného statku v 
Pôtori, Spolok židovských žien v Sečovciach, Spolok ChevraKadischa v 
Sučanoch, Štubnianskych Tepliciach, Nábožná jednota ChevraKadischa v 
Turčiansky Sv. Martin e, Sväzčalúnikov v Bratislave, Svedkovia Jehova v 
Holumnici, Združenie pestovateľov olejnatých plodín v Bratislave, Odbočka 
odborovej organizácie technikov v Bratislave, Sväz rabínov tradícií verných v 
Trnave, Židovský spolok Misrachi v Trnave, 

 

   
287. IV/a 196409 – 203649 1183 
 Schvaľovanie a revízia stanov spolkov a organizácií, ich rozpustenie: Sionistický 

spolok v Bánovciach nad Bebravou, Odbočka Sväzu čsl. záložníkov v 
Leopoldove, Odbočka Slov. ovocinárskej spoločnosti v Sabinove, Osvetový 
krúžok v Bottove, Spolok ChevraKadischa v Turzovke, Združenie majiteľov 
mlynov na papriku v Nitre, Divadelný krúžok v Bobote, Ruské národno–
sociálne hnutie na Slovensku, Liga proti TBC v Kežmarku, Židovský dobročinný 
ženský spolok v Brezne n/Hronom, Spolok ChevraKadischa v Brezne 
n/Hronom, Kresťanské roľnícke združenie v Bratislave, Miestne združenie 

 



 

Sväzu evanjelickej mládeže v Slizkom, Spolok Š. K. Bratstvo v Bratislave, 
Cionistický ženský spolok Vizo v Hlohovci, Spolok ChevraKadischa v Hlohovci, 
Skupina Sväzu stavebného robotníctva v Michalovciach, Robotnícka telocvičná 
jednota v Michalovciach, Skupina Sväzu robotníctva kovopriemyslu v 
Michalovciach, Spolok židovských žien v Spišskej Novej Vsi, Židovský ženský 
spolok Wizo v Spišskej Novej Vsi,   

   
288. IV/a 3 – 264 1184 
 Žiadosti o vysťahovalecký pas do USA, pracovné povolenie/osvedčenia pre 

poľských štátnych príslušníkov, žiadosti firiem a podnikov a i. zamestnávateľov 
o povolenie zamestnávať cudzincov, výkazy prezentovaných osôb v židovských 
táboroch, rozdelenie prídelu štátnej stravovacej akcie, núdzové práce v obci 
Kšinná, vyúčtovanie štátneho príspevku na „produktívnu starostlivosť o 
nezamestnaných v obci Závada, žiadosti utečencov o poskytnutie podpory, 
Adaptácia Fridrichovho paláca pre sídlo hlavy štátu v Bratislave, štátny 
príspevok na podporu nezamestnaných pre Deutsche Gewerkschaft, na 
prestavbu hradskej Malacky – Sekule, úspory slovenských robotníkov v 
Nemecku a ich transferovanie na Slovensko, 

 

   
288. IV/a 266 – 1795 1185 
 Žiadosti cudzincov o povolenie pobytu, žiadosti zamestnávateľov o pracovné 

povolenie pre cudzincov, pracovné „osvedčenia“ cudzincov, povolenie na 
zamestnávanie robotníkov v nočnej smene v Továrni na káble v Bratislave, 
žiadosti o štátnu podporu, žiadosť HG v Turčiansky Sv. Martin e o prepustenie 
Čechov zo zamestnania, žiadosť Združenia stavebných firiem o povolenie 
nočnej smeny na stavbe trate Strážske–Prešov, zľava cestovného a dovozného 
pre utečencov z Maďarska, situačné správy a výkazy okresných 
sprostredkovatelien práce, správy o stave pracovného trhu, bilancia cenných 
papierov stavebných družstiev, súpis a evidencia slovenských robotníkov v 
Nemecku, vyúčtovanie štátneho príspevku pre núdzové práce v obci Veľké 
Rovné, Správa o platových záležitostiach záložníkov zamestnaných u fy „Clara“ 
v Utekáči, vyúčtovanie štátneho príspevku na núdzové práce v obci Lúčky,  

 

   
288. IV/a 1796 – 3070 1186 
 Žiadosti zamestnávateľov o povolenie zamestnávať cudzincov, žiadosti o 

pracovné osvedčenie pre cudzincov, o jeho predĺženie, Správa o židovskom 
vysťahovaleckom transporte "Betaz", informácie o organizácii židovského 
vysťahovalectva, "Prevrstvovacie skupiny", Organizácie mládeže AgudasJisroel 
na Slovensku, vyúčtovanie podpory v nezamestnanosti Ústredím slovenského 
kresťanského odborového združenia v Bratislave, Fond pre vybudovanie 
nového Slovenska, subvencie na núdzové práce obci Veľká Bytča, žiadosti o 
vysťahovalecký pas do USA, núdzová podpora pre sklárov, vypovedaných z 
Maďarska 

 

   
288. IV/a 3071 – 4319 1187 
 Žiadosti zamestnávateľov o povolenie zamestnávať cudzincov, prídel 

poľnohospodárskej pôdy obciam na miestnu starostlivosť o mládež, porada o 
stavbe ciest nemeckými firmami, pracovné osvedčenia pre cudzincov, žiadosti 
o vysťahovalecký pas do USA, vyúčtovanie štátneho príspevku pre núdzové 
práce obcou Veľká Kotešová, žiadosti o štátnu podporu, žiadosť zamestnanca 
fySolo v Poprade o zvýšenie mzdy, úhrada personálnych a vecných nákladov 

 



 

slovenských robotníkov, evidencia a súpis slovenských robotníkov v Nemecku,  
počet nezamestnaných za október 1940 v okrese Nová Baňa,  

   
288. IV/a 4322 – 5059 1188 
 Žiadosti zamestnávateľov o povolenie zamestnávať cudzincov, pracovné 

“osvedčenia” cudzincov, žiadosti o ich predĺženie, žiadosti o vysťahovalecký 
cestovný pas do cudziny /USA, Južná Amerika/, výkaz činnosti priemyselného 
inšpektora v Michalovciach v roku 1940, úprava o poskytovaní vstupného 
povolenia slovenským robotníkom v Nemecku, najímanie robotníkov na práce 
v Nemecku, hromadné prepúšťanie zamestnancov v závode  Dubnica nad 
Váhom, výkaz činnosti Živnostenského inšpektorátu v Spišskej Novej Vsi za 
mesiac XII. 1939, výkaz nezamestnaných za december 1939 v okrese Púchov, 
hlásenia o stave utečencov, 

 

   
288. IV/a 5061 – 6688 1189 
 Žiadosti zamestnávateľov o povolenie zamestnávať cudzincov, pracovné 

“osvedčenia” cudzincov, žiadosti o ich predlžovanie, žiadosti o vysťahovalecké 
pasy, úprava Ministerstva vnútra o zrážkach z textilného tovaru, vyúčtovanie 
štátneho príspevku na “produktívnu starostlivosť o nezamestnaných” 
Slovenským dolnomoravským vodným družstvom v Malackách,  

 

   
288. IV/a 6692 – 7397 1190 
 Žiadosti cudzincov o povolenie zamestnania, zamestnávateľov o povolenie 

zamestnávať cudzincov, pracovné “osvedčenia”, žiadosti o ich predlžovanie, 
žiadosti utečencov o poskytovanie štátnej podpory, vyúčtovanie subvencie pre 
nezamestnaných obcou Nevoľné, pridelenie Ľ. Mutňanského slovenskému 
veľvyslanectvu v Berlíne ako referenta ochrany slovenského robotníctva v 
Nemecku, žiadosti o vysťahovalecký pas,výkaz činnosti Živnostenského 
inšpektorátu v Trenčíne za december 1939, článok Otázka robotníctva v 
Nemecku uverejnený v časopise Völkischebeobachter, záležitosti prepravy 
slovenských robotníkov z Nemecka, žiadosti o štátnu podporu, žiadosti Židov o 
oslobodenie od nútenej práce, výplaty Spolku grafických robotníkov na 
Slovensku za mesiac december 1939, zimná pomoc, 

 

   
288. IV/a 7801 – 10317 1191 
 Pracovné zmluvy slovenských robotníkov v Nemecku, povolenie pobytu 

cudzincov, žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, pracovné 
“osvedčenia”, podpora utečencom o okupovaného územia, protokol z 2. 
zasadnutia nemecko–slovenského výboru v Berlíne 4.–8. decembra 1939, 
žiadosti o vysťahovalecké pasy, o udelenie podpory, subvencie okresným 
sprostredkovateľniam práce na roky 1930 – 1937. mzdový spor v Parnej 
tehelni v Sučanoch, štátna spravovacia akcia pre nezamestnaných,  

 

   
288. IV/a 10966 – 11609 1192 
 Pracovná zmluva pre sezónne poľnohospodárske robotníctvo na rok 1940, 

žiadosti o povolenie zamestnávať cudzincov,  pracovne osvedčenia, ich 
predlžovanie, počet zamestnaných robotníkov na štátnom letisku v Bratislave, 
štatistika priemyselnej výroby na Slovensku v roku 1938 podľa okresov,  

 

   
288. IV/a 11609 – 12050 1193 
 Úprava prevodu zárobkov slovenských robotníkov v Protektoráte, vyhláška  



 

Ministerstva vnútra o záväznosti rámcovej zmluvy  mzdových a pracovných 
pomerov stálych poľnohospodárskych zamestnancov na rok 1940, žiadosti o 
štátnu podporu o povolenie zamestnávať cudzincov, o vysťahovalecký pas, o 
pracovné “osvedčenie”. 

   
288. IV/a 12051 – 12974 1194 
 Žiadosti o pracovné “osvedčenie”, o povolenie zamestnávať cudzincov, o 

vysťahovalecký pas, prepúšťanie robotníkov zo zamestnania v závode v 
Dubnici n/Váhom, žiadosti o podporu, usporiadanie “prevrstvovacích kurzov 
Ústredného sväzucionistického pre Slovensko, pracovné povolenia pre 
židovských kultových pracovníkov, žiadosť o povolenie nočnej smeny pri 
stavbe trate Banská Bystrica – Diviaky. 

 

   
288. IV/a 13110 – 13510 1195 
 Žiadosti o povolenie zamestnávať cudzincov, o pracovné “osvedčenie”, o 

štátnu podporu, vysťahovalecký pas, ustanovenie prísediacich pri pracovných 
súdoch zo strany odborových organizácií, pomocná akcia v okresoch na 
Slovensku ohrozených hladom v r. 1935–1939 v okrese Banská Štiavnica, 

 

   
288. IV/a 14353 – 15119 1196 
 Žiadosti o pracovné povolenie, “osvedčenie” pre cudzích štátnych 

príslušníkov, ošacovacia akcia v Modrom Kameni v roku 1919–1940, 
zásobovanie dobytka utečencov krmivom, úradné platby slovenských 
robotníkov v Nemecku, žiadosti o podporu, vyživovacie dávky,  “chudobinskú” 
subvenciu, repatriačné záležitosti, pracovná doba, likvidácia Zásobovacieho 
potravného družstva v Bystričke, 

 

   
288. IV/a 13516 – 14340 1197 
 Pracovné povolenia pre cudzincov, žiadosti o pracovné “osvedčenia”, o 

vysťahovalecký pas, povolenie pobytu, colné oslobodenie predmetov, 
dovážaných slovenskými robotníkmi z Nemecka, investičné práce a popis 
nezamestnaných v období hospodárskej krízy 1931–1932 podľa okresov, 

 

   
288. IV/a 15123 – 16209 1198 
 Žiadosti o povolenie zamestnávať cudzincov, Pracovné “osvedčenia”, 

vyúčtovanie štátneho príspevku na “produktívnu starostlivosť o 
nezamestnaných” Ministerstvom hospodárstva, lekárske prehliadky  
robotníkov odchádzajúcich za prácou do Nemecka, pomocná vyživovacia akcia 
v okrese Humenné, Sobrance r. 1938, štátna podpora Zemskému ústrediu 
starostlivosti o mládež na Slovensku, správa o nastupovaní slovenských 
robotníkov do práce v Nemecku bez zmlúv, úprava sociálnych otázok 
slovenských robotníkov v Nemecku, 

 

   
288. IV/a 16711 – 16213 1199 
 Žiadosti o povolenie zamestnávať cudzincov, vianočná výpomoc robotníkom a 

provizionistom štátnych banských a hutníckych závodov, žiadosti o 
vysťahovalecký pas, židovské vysťahovalectvo do Palestíny a transferovanie 
majetku vo forme tovaru, vyúčtovanie subvencie na “produktívnu starostlivosť 
o nezamestnaných” obcou Mikušovce, žiadosti o pracovné  “osvedčenie”, o 
podporu, vyúčtovanie pôžičky na núdzové práce mestu Bratislava, 

 

   



 

288. IV/a 17276 – 17742 1200 
 Žiadosti o vysťahovalecký pas, o povolenie zamestnávať cudzincov, o pracovné 

“osvedčenie”, žiadosti robotníkov štátnej píly v Ľubochni o rokovanie o 
kolektívnej zmluve, žiadosti o štátnu podporu, vysťahovalecká akcia do Bolívie, 
úhrada úspor slovenských robotníkov v Nemecku, finančné záležitosti 
štátnych slovenských robotníkov v Nemecku, príprava štátneho rozpočtu na 
rok 1940, záležitosti samosprávneho fondu,  

 

   
288. IV/a 17809 – 17875 1201 
 Vyúčtovanie príspevku na “produktívnu starostlivosť o nezamestnaných” 

mestom Púchov, žiadosti o povolenie zamestnávať cudzincov, o oslobodenie 
od nútenej práce, o pracovné “osvedčenie”, memorandum trnavských 
robotníkov o práci, zvýšení miezd a materiálnom položení, 

 

   
288. IV/a 17877 – 19395 1202 
 Žiadosti o pracovné “osvedčenie”, pracovné povolenie pre cudzincov, o 

vysťahovalecký pas, sťažnosti slovenských robotníkov v Nemecku na mzdové a 
stravovacie pomery, transporty slovenských poľnohospodárskych robotníkov v 
Nemecka, 

 

   
288. IV/a 19335 – 20740 1203 
 Žiadosti o pracovné povolenia pre cudzincov, odvolania proti výmerom, 

pracovné osvedčenia”, žiadosti o štátnu podporu, o vysťahovalecký pas, 
mzdové nepokoje v kameňolomeDubná Skala pri Vrútkach, schválenie 
“podporných pravidiel” Slovenskej odborovej jednoty súkromných úradníkov v 
Bratislave, vyúčtovanie štátneho príspevku na produktívnu starostlivosť o 
nezamestnaných obcou Hriňová, politické šetrenie pomerov Banskej a 
hutníckej spoločnosti v Žakarovciach, vysťahovalecká akcia veľkostatkára Žida 
Šalamúna Grosza v Trnave, správa o činnosti obvodného sekretariátu Slov. 
kresťansko–sociálneho odborového združenia   v Ružomberku,  

 

   
288. IV/a 20741 – 21440 1204 
 Pracovné povolenia a “osvedčení” pre cudzincov, nočná smena v 

Kovopriemyselných závodoch Lichardus v Ružomberku, výroba “švédskych” 
zápaliek v Továrni na zápalky vo Veľkej Bytči, finančné a organizačné 
záležitosti Vysťahovaleckej poradne pre Slovensko v r. 1932–1940, výročná 
správa Vysťahovaleckej poradne pre Slovensko za rok 1938, 

 

   
288. IV/a 21441 – 22968 1205 
 Žiadosti o štátnu podporu, o pracovné povolenie pre cudzincov, riešenie 

sociálnych otázok slovenských robotníkov v Nemecku, 
 

   
288. IV/a 22969 – 24234 1206 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, o pracovné “osvedčenie”, o 

vysťahovalecký cestovný pas, opatrenia týkajúce sa vývozu potravín 
slovenskými robotníkmi do Nemecka, vyúčtovanie štátneho príspevku okresu 
Myjava, 

 

   
288. IV/a 24235 – 25520 1207 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, sťažnosť slovenských robotníkov 

v Nemecku na mzdové pomery, žiadosti o pracovné “osvedčenie”, o povolenie 
 



 

vysťahovať sa, 
   
288. IV/a 25527 – 27105 1208 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov a pracovné “osvedčenie”, colné 

oslobodenie predmetov, dovážaných slovenskými robotníkmi z Nemecka, 
pokyny Ministerstva vnútra o sprostredkovaní odborných pracovných síl zo 
zahraničia, žiadosti o štátnu podporu, cestovný pas, výkaz výdavkov pre 
utečencov, vyúčtovanie záloh na podporu utečencov, 

 

   
288. IV/a 27107 – 28129 1209 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, o pracovné “osvedčenie”, 

šetrenie pracovných pomerov v sladovni vo Vrádišti, žiadosti o vysťahovalecký 
pas, o štátnu podporu, úverovanie prepravy utečencov, žiadosť zástupcov 
odborových organizácií o vyhlásenie záväznosti pracovnej zmluvy pre 
sezónnych poľnohospodárskych robotníkov,  

 

   
288. IV/a 28131 – 29142 1210 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, o pracovné “osvedčenie”, 

smernice pre živnostenské sprostredkovanie služieb a pracovných príležitostí v 
obvode mesta Bratislavy, vyúčtovanie štátneho príspevku “na produktívnu” 
starostlivosť o nezamestnaných obcou Rieky, Potok, Dubková, Zbudský a 
Humennský Rokytov, 

 

   
288. IV/a 29151 – 30742 1211 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, o pracovné “osvedčenie” 

podpora slovenským obciam pripojených z Poľska, žiadosti o vysťahovalecký 
pas, sťažnosť nezamestnaných v Kežmarku, zvolanie porady slovenských 
robotníkov v Nemecku do Linza Ústredím Slovenského kresťansko–sociálneho 
odborového združenia, úprava Ministerstva vnútra na zlepšenie činnosti 
Mestskej sprostredkovateľne práce, najímanie robotníkov na práce do 
Nemecka, zriadenie verejnej sprostredkovateľne práce v Čadci,  

 

   
288. IV/a 30764 – 32022 1212 
 Žiadosti o pracovné povolenie zamestnávať cudzincov, o pracovné 

“osvedčenie”, výročná správa Krajinského úradu práce za rok 1939, 
repatriačné výlohy – repatriácia zo Španielska, mesačné výkazy o stave 
poistencov okresných nemocenských poisťovní, situačná správa o stave 
nezamestnanosti na Slovensku k 31.1.1940, 

 

   
288. IV/a 32029 –  33419 1213 
 Mzdové požiadavky robotníkov firmy Zbrojovka v Považskej Bystrici, žiadosti 

zamestnávateľov o pracovné povolenie pre cudzincov, zvláštna finančná 
prirážka lesným zamestnancom mesta Bratislavy v Nemecku, štatistická správa 
o priemernom stave poistencov a práceschopných za mesiac január 1940, 
žiadosti o vysťahovalecký pas, preprava slovenských robotníkov z Nemecka a 
do Nemecka – vycestovacie povolenie, 

 

   
288. IV/a 33463 – 34231 1214 
 Žiadosti zamestnávateľov o pracovné povolenia pre cudzincov, o 

vysťahovalecký pas, zastavenie činnosti sprostredkovateľne práce v Lipt. Sv. 
Mikuláši, vyúčtovanie štátneho príspevku na núdzové práce Okresným 

 



 

úradom v Topoľčanoch, 
   
288. IV/a 34248 – 35040 1215 
 Krajinská podpora na udržovanie okresných sprostredkovateľní práce, žiadosti 

o vysťahovalecký pas, korešpondencia nemeckého banského poradcu J. 
Müllera o finančných úsporách slovenských robotníkov v Nemecku, nábor 
slovenských robotníkov na práce do Protektorátu, nespokojnosť robotníkov v 
Banských a hutníckych závodoch v Podbrezovej pre nedostatok životných 
potrieb, hromadné prepúšťanie robotníkov u firmy Lichtenstein a Wilček v 
Hrabušiciach, žiadosti zamestnávateľov o pracovné povolenia pre cudzích 
zamestnancov, cudzincov, 

 

   
288. IV/a 35041 – 36968 1216 
 Žiadosti zamestnávateľov o pracovné povolenia pre cudzincov, vyúčtovanie 

štátneho príspevku na produktívnu starostlivosť o nezamestnaných Okresným 
úradom v Nitre, korešpondencia Deutsche  Gewerkschaftu týkajúca sa 
drahotným prídavkov pre handlovských baníkov, hromadná úprava mzdových 
a pracovných podmienok  v stavebnom podniku, 

 

   
288. IV/a 36971 – 38220 1217 
 Žiadosti o povolenia zamestnávať cudzincov, o pracovné “osvedčenie”, správa 

o nezamestnanosti v obci Turzovka, správa o pracovnej organizácii talianskych 
robotníkov v Nemecku, menovanie rozhodčích komisií závodných výborov,  

 

   
288. IV/a 38221 – 38819 1218 
 Žiadosti o povolenie zamestnávať cudzincov, o pracovné “osvedčenie”, o 

štátnu podporu, správy a vyúčtovanie núdzových prác okresom Ilava, správa o 
činnosti Okresného liečebného komitétu o nezamestnaných v Ružomberku za 
rok 1939, organizácia židovského vysťahovalectva, vysťahovalecký transport 
Židov do Liberie, 

 

   
288. IV/a 38821 – 39100 1219 
 Žiadosti o povolenie zamestnávať cudzincov, o pracovné “osvedčenie“,   
   
288. IV/a 39101 – 40915 1220 
 Žiadosti zamestnávateľov o pracovné povolenia pre cudzincov, zriadenie 

sociálneho referátu pri konzuláte vo Viedni, žiadosti o štátnu podporu, o 
pracovné “osvedčenie”, inštrukcie o zasielaní úspor slovenskými robotníkmi v 
Nemecku, odškodňovanie roľníkov za majetky odstúpené okupáciou 
Maďarsku, žiadosti o vysťahovalecký pas, 

 

   
288. IV/a 39101 – 40915 1221 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, podpora pre nezamestnaných 

mesta Zvolen, hlásenie o pomeroch na Bojnickom veľkostatku po kúpe firmou 
Baťa, výkaz nezamestnaných v okrese Dobšiná z 29.II.1940, dotácia pre 
podporný fond Komenského ústavu v Ilave, umiestnenie kolonistov – 
utečencov na veľkostatku Imricha Faluša v Horných Dubovanoch,  

 

   
288. IV/a 41831 – 43901 1222 
 Žiadosti zamestnávateľa o povolenie zamestnávať cudzincov, sťažnosť 

nezamestnaného na pomery v Západoslovenských elektrárňach v Trnave, 
 



 

podpora na stavbu ľudovej školy v Poprade, sťažnosť členov Mliekarského 
družstva v Pôtri vo veci zamestnania, úverovanie cestovného pri preprave 
utečencov, vyhláška Ministerstva vnútra o záväznej dohode o mzdách 
vinohradníckych robotníkov na rok 1940, 

   
288. IV/a 43803 – 44900 1223 
 Žiadosti zamestnávateľov o pracovné povolenie pre cudzincov, zapojenie 

zamestnancov maďarskej národnosti do odborových organizácií, žiadosť 
robotníkov firmy Lenz a spol. o drahotnú výpomoc, výkaz o českých občanoch 
v okrese Trenčín, anonymná sťažnosť slovenského robotníka v Nemecku na 
úradníkov Colného úradu v Čadci, podporovací poriadok a finančné záležitosti 
Spolku grafických robotníkov na Slovensku, 

 

   
288. IV/a 44901 – 45125 1224 
 Žiadosti zamestnávateľov o povolenie zamestnávať cudzincov, zamestnávanie 

slovenských robotníkov na stavbe autostrád Protektorátu Čechy – Morava, 
memorandum podnikov a spoločností tehliarskeho priemyslu na Slovensku, 
výkaz o počte vinohradníckych robotníkov, o počte pracovníkov v 
záhradníctve, štátna podpora obciam na núdzové práce, 

 

   
288. IV/a 45125 1225 
 Štátny príspevok Ministerstva sociálnej starostlivosti okresom, mestám a 

obciam na “produktívnu starostlivosť o nezamestnaných:” Žilina, Banská 
Štiavnica, Rajec, Plešivec, Dunajská Streda, Trebišov, 

 

   
288. IV/a 45125 1226 
 Štátny príspevok na núdzové práce okresom, obciam a mestám: Michalovce, 

Spišské Podhradie, Priekopa, Piargy, Nevolné, Lúčky, Liptovský Sv. Mikuláš, 
Pozdišovce, Príbovce, Sv. Michal, Sklené, Mošovce,  

 

   
288. IV/a 45125 1227 
 Štátny príspevok na núdzové práce mestám a obciam: Zbyňov, Zádubnice, 

Závadka, Vráble, Záturčie, Špačince, Trnava, Zeleneč, Ružomberok, Púchov, 
Záskalie, Vyšná Šuňava, Piešťany, Topoľčany, Zbudza, Vyšná a Nižná Zbojná, 
Zborov n/Bystricou, Jastrabá, Zázrivá, Priechod, Svinná, Petrová Lehota, 

 

   
288. IV/a 45125 1228 
 Štátny príspevok na núdzové práce mestám a obciam okresom: Podhradie, 

Pobedín, Žbince, Staré Michalovce, Trenčín, Trebišov, Nitra, Nové Zámky,  
 

   
288. IV/a 45125 1229 
 Štátny príspevok na núdzové práce okresov, mestám a obciam: Štubnianske 

Teplice, Šútovo, Výčapy –Opatovce, Stará Turá, Štiavnik, Nový Smokovec, 
Piešťany, Poprad, Šuňava, Banka, Nižná, Vrbové, Sampor, Sasa, Rybáry, Dobrá 
Niva, Sielnica, 

 

   
288. IV/a 45125 1230 
 Štátny príspevok na núdzové práce pre okresy, obce a mestá: Očová, 

Pliešovce, Podzámčok, Zolná, Turová, Zvolen, Obyce, Baračka, Rimavská 
Sobota, Sihla, Spišská Nová Ves, Želiezovce,  

 

   



 

288. IV/a 45125 1231 
 Štátny príspevok na núdzové práce okresom a obciam a mestám: Počúvadlo, 

Banská Štiavnica, Prievidza, Štiavnik, Vyšný Svidník, Ružomberok, Revúca,  
 

   
288. IV/a 45125 1232 
 Štátny príspevok na núdzové práce okresom, obciam a mestám: Revúca, Sirk, 

Nandráž, Turčok, Prešov, Tuchyňa, Prievidza, Spišské Vlachy, 
 

   
288. IV/a 45125 1233 
 Štátny príspevok na núdzové práce okresom, obciam a mestám: Topoľčany, 

Trenčín, Žilina, Podhradie, Babkov, Trstená, Trubín, Virág, Výrava,  
 

   
288. IV/a 45125 1234 
 Štátny príspevok na núdzové práce okresom, obciam a mestám: Topoľčany, 

Terchová, Dolná Trnávka, Štubnianske Teplice, Topoľany, Strážov, Horná 
Tižina, Nové Zámky, Trebišov, Kamenná Poruba, Rajec, Snina,  

 

   
288. IV/a 45125 1235 
 Štátny príspevok na núdzové práce v nezamestnanosti pre okresy, obce a 

mestá: Turzovka, Zákopčie, Králiky, Tajov, Špania Dolina, Horné Pršany, 
Úpohlav, Sverepec, Považská Teplá, Šebešťanová, Šalková, Devínska Nová Ves, 
Rača, Telgárt, Udavské, 

 

   
288. IV/a 45125 1236 
 Štátny príspevok na núdzové práce v nezamestnanosti pre okresy, obce a 

mestá: Vavrišovo, Vaďovce, Velčice, Sklené Teplice, Horná Trnávka, Prochoť, 
Trebichava, Uhrovec, Timoradza, Svinná, Šipkov,  

 

   
288. IV/a 45125 1237 
 Štátny príspevok na núdzové práce v nezamestnanosti obciam, mestám a 

okresom: Ruskov, Zemné, Senné, Lučenec, Senec, Baromlak, Somerová, Barca, 
Kerť, Dunajská Streda, Piargy, Zliechov, Ružiná, Píla,  

 

   
288. IV/a 45125 1238 
 Štátny príspevok na núdzové práce okresom, obciam a mestám: Rovné, Sereď, 

Staškov, Skalité, Podvysoká, Olešná, Zvolen, Vieska n/Žitavou, Žilina, 
Veškovce, Sučany, Sklené, Smolenice, Tvrdošín, Trstená, Dolné Orešany, 
Sečovce, Ulič, Skalica, Svidník, Tisovec, Púchov,  

 

   
288. IV/a 45125 1239 
 Štátny príspevok na núdzové práce okresom, obciam a mestám: Oslany, Veľká, 

Ruská Nová Ves, Veľká Udiča, Vrchteplá, Malá Udička, Maríková, Piešťany, 
Žarnovica, Ašakerť, Nitra, Vrbovce, Važec, Snežnica, Ťahanovce, Kežmarok, 
Humenné, Turzovka, Šumiac, Donovaly, 

 

   
288. IV/a 45125 1240 
 Štátny príspevok na núdzové práce okresom, mestám a obciam: Želiezovce, 

Spišská Nová Ves, Oravský Podzámok, Párnica, Námestovo, Liptovský Sv. 
Mikuláš, Ploštín, Bahoň, Žírany, Pata, Senča, Szap, Čiližská Radvaň,  

 

   
288. IV/a 45125 1241 



 

 Štátny príspevok na núdzové práce okresom, obciam a mestám: Topoľčany, 
Ožďany, Sečovce, Neštych, Horné Orešany, Radošovce, Myjava, Vráble,  

 

   
288. IV/a 45125 1242 
 Štátny príspevok na núdzové práce okresom, obciam a mestám: Nitra, 

Námestovo, Ripňany, Zobor, 
 

   
288. IV/a 45125 1243 
 Štátny príspevok na núdzové práce okresom, obciam a mestám: Šváb, Malé a 

Veľké Zalužice, Šamudovce, Naciná Ves, Uhorská Ves, Horná Ves, Košická Nová 
Ves, Turičky, Tuhár, Veliká n/Ipľom, Trenč, Trnava, Senica,  

 

   
288. IV/a 45125 1244 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, vyúčtovanie štátneho príspevku 

na “produktívnu starostlivosť o nezamestnaných” okresom Kremnica,  
 

   
288. IV/a 45125 1245 
 Žiadosti zamestnávateľov o pracovné povolenie pre cudzincov, žiadosti 

utečencov o podporu, sťažnosť na vedúceho sprostredkovateľne práce v 
Trnave, umiestnenie utečencov kolonistov na veľkostatku Rakovice, žiadosti o 
pracovné “osvedčenie”, smernice o preraďovaní brancov do pracovnej služby,  

 

   
288. IV/a 45133 – 45441 1246 
 Žiadosti zamestnávateľov o povolenie zamestnávať cudzincov, počet 

robotníkov prihlásených na práce v záhradníctve a vinohradníctve, 
sprostredkovanie práce pre členov Združenia slov. čiašnikov a kuchárov 
“Pribina“, 

 

   
288. IV/a 45472 – 47455 1247 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, vyhláška o úprave miezd pre 

príležitostných poľnohospodárskych robotníkov /tovarychárov/, prehľadná 
správa o núdzových prácach v obci Zborov, revízna správa Mestskej 
sprostredkovateľne práce v Prešove, zvýšenie cien handlovského uhlia,  štátny 
príspevok na núdzové práce pre obec Sásová, žiadosti o vysťahovalecký pas, 
vyhláška o záväznosti dohody o mzdách vinohradníckych robotníkov v 
Bratislave na rok 1940, výkaz nezamestnaných v okrese Trenčín k 30.III.1940, 
správa o stave trhu práce sprostredkovateľne práce v Trenčíne za mesiac 
marec 1940, žiadosť odborových organizácií o úprave mzdových pomerov 
stavebných robotníkov, hlásenie Ústredného sväzucionistického o 
vysťahovalectve Židov do Palestíny 

 

   
288. IV/a 47843 – 48866 1248 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, o pracovné “osvedčenie”, štrajk 

robotníkov na stavbe pri trati Bratislava – Leopold, prepúšťanie robotníkov v 
továrni pre chemickú a hutnú výrobu v Novákoch, štatistika sprostredkovania 
práce v apríli 1940, povolenie pobytu maďarským záhradníkom, výsledky 
hospodárenia Ústrednej sociálnej poisťovne za január a február 1940, správa 
Slovenského banského revíru o nedostatku banských inžinierov na Slovensku.  

 

   
288. IV/a 49397 – 53138 1249 
 Zoznamy robotníkov a ich počet, naverbovaných na práce do Nemecka, pokus  



 

o zastavenie náboru slovenských robotníkov na práce v cudzine, štrajk 
robotníkov na štátnej píle v Muráni, žiadosti o pracovné povolenie pre 
cudzincov, o štátnu podporu, štátny príspevok na núdzovú prácu v Omšení, 
nezamestnanosť robotníctva v okrese Topoľčany, drahotná výpomoc 
robotníkom slovenských železníc, 

   
288. IV/a 53154 – 58942 1250 
 Žiadosť o povolenie zamestnávať cudzincov, situačná správa o pomeroch 

firmy Solo v Poprade, zastavenie výroby v továrni na zápalky Wittebnerg a syn 
v Žiline, štátny príspevok na núdzové práce Ministerstvu hospodárstva, 
Okresnému úradu v Snine, Trenčianskej Teplej, nedostatok 
poľnohospodárskych robotníkov v Podtatranskej župe, štátny príspevok na  
núdzové práce Okresnej Sprostredkovateľne práce v Novej Bani, okresu 
Myjava, sťažnosť Skupiny Slovenského kresťansko–sociálneho odborového 
združenia v Urmíne na Obvodný notariát v Urmíne, národnostné zloženie 
robotníctva a úradníctva v Dubnici n/Váhom, úprava miezd stavebných 
robotníkov, štátny príspevok na núdzové práce okresu Bánovce n/Bebravou, 
svojvoľný obchod poľnohospodárskych robotníkov na práce do Protektorátu, 
vyrúbanie poplatkov za udelenie pracovného povolenia pre cudzincov,  

 

   
288. IV/a 61496 – 63615 1251 
 Štátny príspevok na núdzovú prácu pre obec Zázrivá, Radiša, žiadosti o 

pracovné povolenie pre cudzincov, podpora Okresnému komitétu liečebnej 
starostlivosti o nezamestnaných v Banskej Štiavnici, výkaz o nezamestnaných 
okresu Banská Štiavnica za marec 1940, 

 

   
288. IV/a 63624 – 70645 1252 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, o štátnu podporu, žiadosť 

Župného úradu v Nitre o zmenu uznesenia vlády o nábore 
poľnohospodárskych a stavebných robotníkov do Nemecka, žiadosti o 
vysťahovalecký pas, 

 

   
288. IV/a 71103 – 79635 1253 
 Žiadosť HSĽS v Moravskom Lieskovom o povolenie 1200 sezónnym 

poľnohospodárskym robotníkom nastúpiť do práce v Nemecku, pracovné 
povolenia pre cudzincov, štátny príspevok na “produktívnu starostlivosť  o 
nezamestnaných” mestu Zvolen, 

 

   
288. IV/a 79636 – 80640 1254 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, výkaz o počte robotníkov 

zamestnaných na letisku v Bratislave, repatriácia baníkov z Belgicka, žiadosti o 
vysťahovalecký pas, podpora slovenským utečencom z Maďarska v obci 
Likavka, štátny príspevok na núdzové práce Slovenskému dolno–moravskému 
vodnému družstvu v Malackách, štrajk robotníkov pri regulácii rieky Moravy, 
zamestnávanie slovenských pracovných síl v Protektoráte, 

 

   
288. IV/a 80647 – 81867 1255 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, obežník Ministerstva vnútra o 

bankových preukazoch vystavovaných slovenským robotníkom v Nemecku, 
podpora v nezamestnanosti zamestnancom tabakovej réžie v Nitre, 
tarifovanie batožiny pri vysťahovalectve, žiadosť Slovenskej učenej spoločnosti 

 



 

o podporu, pripomienky Karmazína k otázke náboru robotníkov nemeckej 
národnosti do Nemecka, problémy so zamestnávaním poľnohospodárskych 
robotníkov na Slovensku, nábor robotníkov do Nemecka, žiadosti o 
vysťahovalecký pas, vyhláška o kolektívnych zmluvách robotníkov drevárskeho 
priemyslu, situačná správa Verejnej sprostredkovateľne práce v Lipt. Sv. 
Mikuláši, Sprostredkovateľne práce v Seredi,  

   
288. IV/a 81887 – 84290 1256 
 Žiadosti o povolenie zamestnávať cudzincov, výkazy o nadčasovej práci v 

Ružomberskej župe, podpora o núdzové práce obce Dolné Srnie, sťažnosť 
Juhoslovanského konzulátu vo veci juhoslovanských štátnych príslušníkov na 
Slovensku, nezamestnanosť poľnohospodárskych robotníkov na Kysuciach, 
situačná správa Verejnej sprostredkovateľne práce v Trstenej, Humennom, 
Senici, Malackách, Banskej Bystrici, Hlohovci, Pamätný spis Ústredného 
výboru pre sociálnu starostlivosť pre Židov na Slovensku, štrajk robotníkov na 
regulácii Váhu, osnova vládneho nariadenia o organizácii úradov práce, 
žiadosti o podporu, situačná správa Verejnej sprostredkovateľne práce v 
Banskej Štiavnici, v Zlatých Moravciach, v Dobšinej, žiadosti o vysťahovalecký 
pas, štátny príspevok obci Detvianska Huta, situačné správysprostredkovateľní 
práce v Michalovciach, Turčiansky Sv. Martin e, v Modrom Kameni, v Starej 
Ľubovni, v Poprade, v Nitre, Kremnici, Piešťanoch, Ružomberku, vo Zvolene, V 
Kysuckom Novom Meste, Bardiove, Giraltovciach, Dobšinej, Kežmarku, 
Púchove n/Váhom, situačná správa o Továrni na papier v Slavošovciach, štátny 
príspevok na núdzové práce Banskej Štiavnici, Banskej Belej,  

 

   
288. IV/a 84291 – 97152 1257 
 Štátny príspevok na núdzové práce pre Banskú Štiavnicu a Banskú Belú, 

žiadosti o povolenie zamestnávať cudzincov, o štátnu  podporu, situačná sráva 
sprostredkovateľní, žiadosti o vysťahovalecký pas, štátny príspevok na 
núdzové práce pre Ministerstvo hospodárstva, situačná správa 
sprostredkovateľne práce v Čadci, vo Veľkej Bytči, v Medzilaborciach, v 
Spišskej Novej Vsi, list Mutňanského o nábore slovenských robotníkov na 
práce do Nemecka, zastavenie prevádzky na píle v Švedlári,  

 

   
288. IV/a 87168 – 91586  1258 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, opatrenia Ministerstva vnútra a 

ÚŠB proti štrajkom, situačné správy sprostredkovateľní práce v Hlohovci, 
záležitosti úspor slovenských robotníkov v Nemecku, situačná správa o 
pomeroch poľnohospodárskeho robotníctva v okrese Púchov, situačná správa 
sprostredkovateľní práce Michalovce, Brezno n/Hronom, Turčiansky Sv. 
Martin , Zlaté Moravce, Banská Štiavnica, Trnava, Považská Bystrica, žiadosť 
Ústredia Slovenského kresťansko–sociálneho odborového združenia o úprave 
mzdových a pracovných záležitostí robotníkov kartonážneho, lepenkárskeho a 
papierenského priemyslu, príprava  osnovy vládneho nariadenia o organizácii 
úradov práce, žiadosť mesta Zvolen o štátny príspevok na núdzové práce, 
situačné správy sprostredkovateľní práce v Nitre, vo Zvolene, v Lovinobani, v 
Rajci, 

 

   
288. IV/a 91587 – 95022 1259 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzinca, núdzová podpora okresu Trebišov 

po živelnej pohrome, nová úprava o poskytovaní štátneho príspevku pre 
 



 

nezamestnaných, žiadosti o vysťahovalecký pas, počet nezamestnaných za 
mesiac apríl 1940 v okrese Medzilaborce , situačné správy sprostredkovateľní 
práce v Medzilaborciach, Stropkove, Prešove, Trenčíne, Modrom Kameni, 
Modre, žatevná zmluva poľnohospodárskych robotníkov v okrese Hlohovec, 
výkaz o nezamestnanosti k 30.IV.1940 v okrese Dobšiná, nemecká pracovná 
zmluva pre poľnohospodárskych robotníkov n Slovensku, kritika náboru 
slovenských robotníkov do Nemecka Ústrednou štátnej bezpečnosti,  

   
288. IV/a 95023 – 96186 1260 
 Pracovné povolenia pre cudzincov, žiadosti o štátnu podporu, riešenie otázky 

sprostredkovania pracovných síl, nočná smena žien v továrni Weco v Kremnici, 
situačná správa Sprostredkovateľne práce v Bratislave, štátny príspevok na 
núdzové práce obci Bánovce n/Bebravou, situačná správa Štefana Holienčika o 
pomeroch slovenských robotníkov v Nemecku, žiadosti o vysťahovalecký pas, 
súhrnný výkaz o sprostredkovaní práce od 1.1.do 30.IV.1940, 

 

   
288. IV/a 96191 – 98374 1261 
 Žiadosti o pracovné povolenie a “osvedčenie” pre cudzincov, správa 

Krajinského úradu práce o stave a pracovných pomeroch robotníkov na stavbe 
ciest Prešov–Vranov–Strážske, mzdové záležitosti stavebných robotníkov, 
vyúčtovanie príspevkov, podpôr Ústredím slov. kresťansko–sociálneho 
odborového združenia v Bratislave, príplatky “odlučné” robotníkom na 
stavbách, nemecké predpisy pre vycestovanie a návrat slovenských 
robotníkov, úprava mzdových pomerov robotníkov tehliarskeho priemyslu, 
situačná správa sprostredkovateľne práce v Turčianskom Sv. Martine,  

 

   
288. IV/a 98376 – 100345 1262 
 Žiadosti o povolenie zamestnávať cudzincov, zamestnávanie miestneho 

obyvateľstva v uhoľných baniach a chemickej továrni v Handlovej, boj 
robotníkov o kolektívnu zmluvu na píle v Krásne n/Kysucou, štátny príspevok 
na núdzové práce pre obce Kostoľany n/Turcom, mzdová a zamestnanecká 
otázka robotníkov obce Košeca, sťažnosť Sekretariátu Slov. kresťansko–
sociálneho odborového združenia v Nitre Úradu predsedu vlády ohľadom 
zamestnania robotníkov, prevádzacie smernice k zákonu o židovských 
podnikoch,  začatie výroby v chemickej továrni v Dobrej Vode, záležitosti 
slovenských robotníkov vo Francúzsku, výkaz o nezamestnanosti v okrese 
Krupina, Púchov, situačná správa Sprostredkovateľne práce v Hnúšti, zápisnica 
z rokovania zástupcov Okresného úradu v Brezne n/Hronom a stavebných 
firiem o pracovných podmienkach robotníkov, 

 

   
288. IV/a 100346 – 103082 1263 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, o vysťahovalecký pas, mzdové 

sadzby v Protektoráte Čechy a Morava na rok 1940, žiadosti Škodových 
závodov v Dubnici o pridelenie lekára, “odlučné” príplatky robotníkov na 
núdzových a verejných stavbách, výkaz o nezamestnanosti k 31.V.1940 v 
okrese Lovinobaňa, Senica, nábor slovenských robotníkov na práce do 
Nemecka, prehľad o investičných stavbách a prác podniku Slovenské železnice 
v roku 1940, situačná správa Ľ. Mutňanského o pomeroch slovenských 
robotníkov v Nemecku, výkaz o nezamestnanosti v okrese Prievidza k 
31.V.1940, kolektívna zmluva medzi veľkoobchodným domom Včela v 
Ružomberku a robotníctvom, žiadosť robotníkov kameňolomu v Malužinej o 

 



 

zvýšenie miezd, boj robotníkov o zvýšenie mzdy v Šoporni, štrajk robotníkov 
firmy Ofa v Spišskej Novej Vsi, boj o zvýšenie miezd robotníkov cukrovaru v 
Trebišove, štrajk robotníkov v závode na meď v Nižných Slovinkách,  

   
288. IV/a 103095 – 10500 1264 
 Žiadosti o podporu, o pracovné povolenie pre cudzincov, o vysťahovalecký 

pas, situačná správaSprostredkovateľne práce v Hlohovci, v Ilave, v Nitre, v 
Novom Meste n/Váhom, nezamestnanosť poľnohospodárskych robotníkov 
obce Šoporňa, podpora Okresnému úradu v Gelnici pre utečencov, situačná 
správa sprostredkovateľne práce v Banskej Bystrici, Trnave, vo Vranove, v 
Námestove, v Starej Ľubovni, v Poprade, v Krupine, B. Štiavnici, Turčiansky Sv. 
Martin e, 

 

   
288. IV/a 105001 – 108626 1265 
 Situačná správa sprostredkovateľne práce Michalovce, Sereď, Spišská Nová 

Ves, Senec, Prešov, Gelnica, poukázanie zárobkov slovenských robotníkov v 
Nemecku nemeckými finančnými úradmi, výkaz nezamestnaných k 31.V.1940 
v okrese Považská Bystrica, úprava sociálnych otázok slovenských robotníkov v 
Nemecku, žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, o štátnu podporu, 
štátny príspevok na “produktívnu starostlivosť o nezamestnaných” obci 
Trnava, vyhláška o akordných mzdách dlaždiarenských robotníkov, situačná 
správa sprostredkovateľne práce v Lipt. Sv. Mikuláši,  

 

   
288. IV/a 108686 – 110715 1266 
 Žiadosť Ministerstva dopravy a verejných prác o štátny príspevok na núdzové  

práce, žiadosť o povolenie zamestnávať cudzincov, apelácia nezamestnaných 
robotníkov obce Bobrov, úprava prevodu zárobkov slovenských robotníkov v 
Nemecku, žiadosť robotníkov celulóziek a papierní o uzavretie kolektívnej 
zmluvy, situačná správa Sprostredkovateľne práce v Turčiansky Sv. Martin e, 
štátna subvencia pre mesto Poprad, nábor slovenských robotníkov na práce 
do Nemecka, žiadosti o vysťahovalecký pas, boj robotníkov o zvýšenie miezd v 
závode na meď v Krompachoch, štátna subvencia na núdzové práce v Čiernej 
pri Čadci, prepúšťanie robotníkov z práce v textilných závodoch Rybárpole – 
Ružomberok, 

 

   
288. IV/a 110716 – 114009 1267 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzích štátnych príslušníkov, o cestovný 

pas do zahraničia, dočasná úprava “pracovnej povinnosti” Židov a Cigáňov, 
správa L. Mútňanského o pomeroch slovenských robotníkov v Nemecku, 
kolektívna zmluva zamestnancov v mlynárskom priemysle, nemecký obežník o 
prevode zárobkov poľnohospodárskych robotníkov, žiadosť robotníkov firmy 
Bratia Micherovia Stará Turá o zvýšenie miezd, výkaz o nezamestnanosti za 
mesiac jún v okrese Trebišov, Kremnica, Lovinobaňa, žiadosť robotníkov na 
stavbe železnice Strážske – Prešov o uzavretie kolektívnej zmluvy, správa 
Ministerstva zahraničných vecí o predĺžení pracovnej doby v SSSR, situačná 
správa sprostredkovateľne práce v Hnúšti, výkaz sprostredkovaní prác od 1.I. 
15.VI.1940, 

 

   
288. IV/a 114031 – 118341 1268 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, štatistický výkaz Deutsche 

Gewerkschaftu o nezamestnanosti nemeckých robotníkov na Slovensku v júni 
 



 

1940, požiadavka robotníkov cementárne v Ladcoch o zvýšenie miezd, 
zastavenie náboru slovenských robotníkov do Nemecka počas žatvy, nábor 
robotníkov na stavbu 2. koľaje na trati Leopoldov – Zbehy, štátna subvencia na 
núdzové práce pre Ústrednú správu Slovenskej ligy, zoznam zatvorených 
tovární a situačná správa o stave priemyslu v obvode Priemyselného 
inšpektorátu v Spišskej Novej Vsi /prvá polovica októbra 1939/, príplatky 
robotníkom k zárobkom tzv. “odlučné“, výšky o počte zamestnaných 
robotníkov na stavbách štátnych a krajinských ciest k 15.VI.1940, prevod 
zárobkov slovenských robotníkov z Protektorátu, situačná správa 
sprostredkovateľne práce Nová Baňa, 

   
288. IV/a 118434 – 121363 1269 
 správa z úradnej cesty  Ľ. Mutňanského o pomeroch slovenských robotníkov v 

okolí Halle, žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, o vysťahovalecký 
pas, obmedzenie výroby firmy Clara v Utekáči, štrajk robotníkov v Nižných 
Slovinkách, povolenie nočnej prevádzky Zbrojovke v Považskej Bystrici, 
mimoriadna výpomoc mestským zamestnancom v Bratislave, dôverníci a 
dočasní správcovia v priemyselných a obchodných podnikoch, žiadosti  o 
zdravotnú výpomoc, o vysťahovalecký pas, mzdové požiadavky robotníkov 
papiernického priemyslu, správa viedenského konzulátu o nábore slovenských 
robotníkov do Nemecka, situačná správa o pracovných pomeroch v okrese 
Považská Bystrica, slovenskí robotníci  vo Francúzsku a Belgicku – repatriácia, 
“ochrana“ zastupiteľstva úradmi, 

 

   
288. IV/a 131682 – 136115 1270 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzích štátnych príslušníkov, zájazd 

robotníkov z Viedne do Bratislavy, prepúšťanie robotníkov z práce Štátnou 
lesnou správou v Červenej Skale, situačná správa o pomeroch v železorudných 
baniach v Koterbachoch, výkaz nezamestnaných za júl 1940, obmedzenie 
výroby v sklárni “Clara” v Utekáči, štátna subvencia na núdzové práce v Senici, 
verejná súťaž na stavbu cesty Erdúdka – Riečnica, štátnej cesty v Ružomberku, 
odchod robotníkov z tehelne v Pezinku boj za zvýšenie miezd robotníkov na 
stavbe trate Prešov – Strážske, sťažnosť robotníkov obce Nižný Hrabovec v 
otázke nájomného, obmedzenie prístupu Židov na kúpali sko Eva v Piešťanoch, 
zákaz Ministerstva vnútra zamestnávania kresťanských osôb v židovských 
domácnostiach, sťažnosť robotníkov na firmu “V. Liplich” v obci Ochtiná, 
žiadosti o vysťahovalecký pas, vysťahovanie Židov do USA a Južnej Ameriky – 
tranzitné víza, štrajk robotníkov v cementárni v Ladcoch, v Bratislave, úprava 
miezd stavebných robotníkov, 

 

   
288. IV/a 136129 – 139436 1271 
 Štátna subvencia na núdzové práce pre Združenie katolíckej mládeže v 

Novákoch, pracovná doba na investičných stavbách, pracovné povolenia pre 
cudzincov, úprava mzdových a pracovných podmienok v stavebníctve, 
prepúšťanie robotníkov v Škodových závodoch v Dubnici, žiadosti o podporu a 
pracovné “osvedčenie”, sťažnosť robotníkov na majiteľa parnej píly v 
Bardiovskej Zábave, žiadosť robotníkov firmy Siderolit a Syenit v Púchove o 
zvýšenie miezd, úprava mzdových a pracovných pomerov v kartonážnom, 
lepenkárskom a papiernickom priemysle, sťažnosť Š. Muchu na riaditeľa školy 
v Šaštíne pre prepustenie zo služby, záležitosti slovenských robotníkov v 
Nemecku a v Protektoráte, nepokoje robotníkov na stavbe trate Prešov – 

 



 

Strážske, správa o pomeroch a stave slovenských robotníkov v Nemecku, 
situačná správa verejnej sprostredkovateľne práce Nová Baňa, zriadenie 
pracovného tábora pre Židov v Štiavniku, výkaz priemerného stavu poistencov 
Revíznej bratskej pokladnice za jún 1940, 

   
288. IV/a 139437 – 145602 1272 
 Žiadosti o pracovné povolenie pre cudzincov, o štátnu podporu, dohoda o 

pracovnom pomere o mzdách robotníkov povoznických firiem ružomberského 
okresu, list Ústredia slov. kresťanského odborového združenia Ministerstva 
vnútra vo veci slovenských robotníkov v Nemecku, subvencia na núdzové 
práce okresu Turčiansky Sv. Martin , žiadosti o cestovný pas, prepúšťanie 
robotníkov v Škodových závodoch v Dubnici, sťažnosť slovenských robotníkov 
v Nemecku na zamestnávateľov, bo o zvýšenie miezd robotníkov firmy Pittel a 
Brausewetter, zamestnancov Leteckého parku v Nitre, Úradu nákupu tabaku v 
Nitre, výkaz zamestnaných pomocníc v domácnosti, návrh na zmenu 
slovensko–nemeckej dohody o nábore robotníkov do Nemecka, 

 

   
288. IV/a 145608 – 158149 1273 
 Stavba úradnej budovy Ministerstva dopravy a verejných prác, žiadosti o 

štátnu podporu, žiadosť mesta Banská Štiavnica o príspevok na núdzové 
práce, návrat Slovákov z SSSR, mzdové požiadavky robotníkov Banskej a 
hutníckej spoločnosti Mariahuta–Žakarovce, Švábovce, nariadenie s mocou 
zákona o povinnom zamestnávaní pomocníc v domácnosti, žiadosť 
regulačného družstva v Seredi o subvenciu na núdzové práce, návrh 
kolektívnej zmluvy pre zamestnancov hostinskej a hotelovej živnosti, mzdové 
požiadavky robotníkov ružomberských textilných závodov, žiadosť Považskej 
Bystrice o subvenciu na núdzové práce, návrh Krajinského grémia 
kníhtlačiarov na prijímanie učňov, nočná zmena na stavbe železnice Prešov – 
Strážske, riešenie úpravy miezd stavebných robotníkov, žiadosti o podporu,  
drahotná výpomoc pre poľnohospodárskych robotníkov, sťažnosť záložníkov 
obvodného ročníka 1933, pracovné pomery na stavbe železnice Prešov – 
Strážske, intervencie ohľadom nezamestnanosti na Slovensku, nábor 
robotníkov na práce do Nemecka, útek občanov z okresu Medzilaborce do 
SSSR, mzdové pomery robotníkov v tehliarskom priemysle, mzdové boje 
robotníkov na stavbe ochranných hrádzí na rieke Morava, sťažnosť robotníkov 
na firmu ing. Holý a spol., na Finkelsteinovu tehelňu v Topoľčanoch, sociálne 
záležitosti slovenských robotníkov v Nemecku, nedostatok pracovných síl na 
stavbe cesty Nemecké Pravno – Jasenovo, dohoda firmy Syderoit a Syenit so 
Slov. kresťansko–odborovým združením o mzdách robotníkov, výkaz čašníkov 
prepustených zo židovských hostincov, správa o pomeroch slovenských 
robotníkov v Nemecku, spŕava o revízii ubikácií robotníkov na stavbe železnice 
Prešov – Vranov n/Topľou, situačná správa sprostredkovateľne práce v Brezne 
n/Hronom, dohoda medzi Nemeckom a Slovenskom o nábore slovenských 
robotníkov z Francúzska a Belgicka, výkaz Ústredného úradu práce o 
sprostredkovaní práce hutných závodov v Banskej Štiavnici o zvýšenie 
provízie, fluktuácia robotníkov v handlovských baniach, mzdové požiadavky 
robotníkov akciovej spoločnosti Deutsche Erdöl v Gbeloch, žiadosť robotn íkov 
pri úprave Dunaja o poskytnutie drahotnej výpomoci, 

 

   
288. IV/a 158451 – 180480 1274 
 Kolektívna zmluva pre robotníkov firmy Továreň na spracovanie ľanu a  



 

konopia v Ivanke pri Nitre, žiadosti o subvenciu, repatriácia slovenských 
robotníkov z Belgicka a Francie, nespokojnosť robotníkov v cukrovare 
Trebišov, zastavenie prevádzky v továrni na zápalky v Ružomberku, vojenská 
služba slovenských robotníkov v cudzine, boj o kolektívnu zmluvu 
kovorobotníkov v Cinobani – Maši, správa o stave nezamestnanosti v 
niektorých okresoch na Slovensku, kolektívna zmluva robotníkov firmy 
Slovenská vozovka a strojáreň v Poprade, žiadosť Š. Kališka o zamestnanie, 
správa o ubikáciach robotníkov na stavbe trati Kapušany – Strážske, sťažnosť 
robotníkov stavby trate Prešov – Vranov na zlé ubytovanie pomery, porušenie 
kolektívnej zmluvy robotníkov firmou Schlesinger v Spišskom Podhradí, 
prevod úspor slovenských robotníkov z Nemecka, požiadavka robotníkov fy 
Bratislavská elektráreň účastinná spoločnosť  na zvýšenie miezd, 
zamestnávanie utečencov nemeckej národnosti na úkor slovenských štátnych 
príslušníkov, utečenecká podpora Jánovi Slovákovi, žiadosť o utečencov – 
kolonistov v Parchovianoch o zaplatenie árendy, zastavenie predaja v Továrni 
na celulózu v Žiline, drahotná výpomoc robotníkom pri regulácii Dunaja, 
subvencia pre Deutsche Partei, správa o pomeroch slovenských robotníkov v 
Nemecku, nezamestnanosť v okrese Topoľčany, prepustenie robotníkov v 
mlynových závodoch Syderolit v Púchove, úprava pramennej šachty v Sliači, 
sťažnosť robotníkov prepustených z práce, správa o pomeroch v cukrovare v 
Trebišove, boj o zvýšenie mzdy robotníkov zbrojovky v Považskej Bystrici, 
kontrola sprostredkovateľní práce, štátna podpora na núdzové práce pre obec 
Továrniky,    

   
288. IV/a 180728 – 194162 1275 
 Mzdový spor robotníkov v kameňolome v Dúbravke, zamestnanie žien v 

sobotu poobede v továrni na glej a umelé hnojivo v Palúdzke, pokus o úpravu 
platov zamestnancov súkromných služieb, žiadosť Slovenského národného 
divadla o finančnú výpomoc, informácia Ministerstva vnútra dr.Geberta o 
nezamestnanosti na Slovensku, osnova zákona o poplatkoch za úradné výkony 
v správnych záležitostiach, transferovanie zárobkov slovenských robotníkov z 
Nemecka, štátny príspevok Ministerstvu hospodárstva pre núdzové práce, 
nočné smeny na stavbe železnice Banská Bystrica – Dolná Štubňa, cesty v 
Mýte pod Ďumbierom, poľnohospodárskych robotníkov veľkostatku Vígľaš za 
zvýšenie miezd, výkaz nezamestnanosti podľa jednotlivých žúp za mesiac 
október 1940, sťažnosť nezamestnaných slúžiek,  mzdový boj robotníkov 
Rimamuraňsko–šalgotarjanskej železničiarskej účastinná spoločnosť , 
drahotná výpomoc pre mlynárenskyých robotníkov, colné predpisy a devízy 
slovenských robotníkov v Nemecku, mzdy kovorobotníkov, nespokojnosť 
robotníkov v Sklárni v Zlatne, žiadosť stolárskych majstrov v Bánovciach 
n/Bebravou o vyššie mzdy, informácia Ministerstva zahraničných vecí o 
pracovných rezervách v SSSR, mzdové požiadavky lesných robotníkov 
veľkostatku J. Pálffyho v Smoleniciach, príspevok na núdzovú prácu v obc i 
Sása, likvidácia verejných sprostredkovateľní práce a zriaďovanie úradov 
práce, trestné stíhanie slovenských robotníkov v Nemecku pre porušenie 
pracovných zmlúv, prepustenie poľských vojenských zajatcov z vojenských 
táborov,  obmedzenie prevádzky v továrni Coburg v Trnave, mzdové 
požiadavky robotníkov vysokej pece v Tisovci, kolektívna zmluva robotníkov 
továrne J. Wlastlovits v Štosi, cestovné pokyny pre slovenských robotníkov v 
Nemecku, žiadosť baníkov a hutníkov v Kremnici o vianočnú drahotnú 
výpomoc, mzdové požiadavky robotníkov Chemickej továrne v Smoleniciach, 

 



 

zastavenie prevádzky parnej píle v Poprade, situačná správa Úradu práce v 
Turčiansky Sv. Martin e, slovensko–nemecká obchodná zmluva, záležitosti 
podomových obchodníkov, mzdové požiadavky robotn íkov sklárne Clara v 
Utekáči, čokoládovej továrne Figaro v Trnave, robotníkov v Banskej Štiavnici, 
výkaz nezamestnaných okresu Lovinobaňa k 30.XI.1940, okresu Vranov 
n/Topľou a okresu Púchov, 

   
288. IV/a 194311 – 204423 1976 
 Prijímanie zamestnancov do služieb Ústredného úradu práce, výkaz 

nezamestnaných okresu Hlohovec, Žilina, Medzilaborce, Dobšiná, 
vyšetrovanie mzdových a sociálnych pomerov robotníkov v Slovenskej továrni 
na portlantský cement v Lietavskej Lúčke a v Ladcoch,  situačná správa Úradu 
práce vo Veľkej Bytči, výpomoc fy Baťa zamestnancom v Baťovanoch, návrh na 
úpravu miezd robotníkov stavebného priemyslu, situačná správa Úradu práce 
v Piešťanoch vo Zvolene, v Modre, jednotný status štátnych zamestnancov II a 
III. služobnej triedy, žiadosť sezónnych robotníkov mesta Bratislavy o prácu, 
prevod úspor slovenských robotníkov v Nemecku, žiadosti o štátnu podporu 
pri živelných pohromách, likvidácia verejných sprostredkovateľní práce, 
žiadosť robotníkov Družstevného liehovaru v Cerovej – Lieskovej o vianočný 
príplatok, sociálne záležitosti Slovákov v Belgicku,   

 

   
289. IV/b 765 – 6567 1277 
 Výkaz cien predmetov dennej potreby na Slovensku, pašovanie potravín zo 

Slovenska do Poľska, revízia mlieka a mliečnych výrobkov o obchodných 
podnikoch – výkazy o vykonaných revíziách, komisionálne vyšetrovanie 
podnikov Tatran, konferencia o organizácii kontroly mlieka v oblasti Vysokých 
Tatier, vyhláška o cenách mäsa a údenárskych výrobkov, chleba a pečiva, 
poradné zbory pre otázky cenové, náklady cukrovej kampane, množstvo 
vyrobeného cukru, opatrenia proti zdražovaniu spotrebných predmetov, 
založenie Bratislavskej účastinná spoločnosť  pre rastlinné oleje, zápisnica zo 
schôdze Komisie pre dovoz a vývoz hospodárskych zvierat a živočíšnych 
výrobkov, 

 

   
289. IV/b 7797 – 33360 1278 
 Výkazy priemerných cien predmetov dennej spotreby za rok 1930 – 1939 

podľa okresov, výkazy o vykonaných revíziách mlieka a mliečnych výrobkov, 
vládny dozor nad družstvom – Krajinský zemedelský zväz, správa Krajinského 
zemedelského zväzu o situácii v speňažovaní hospodárskych zvierat, žiadosť 
Cvernovej továrne v Bratislave o povolenie úpravy cien továrenských 
výrobkov, zápisnica Cenového poradného zboru v Považskej Bystrici, správa o 
činnosti hospodárskej kontrolnej služby Ministerstva vnútra od 27. XII.1939 do 
26.I.1940, ceny kávových výrobkov firmy H. Franck, potravinársky kódex , 
správy zásobovacích referentov okresov, zvýšenie ceny kryštálového cukru, 
pašovanie koní zo Slovenska do Protektorátu, kontrola cien v Bratislave, ceny 
mäsa, syra, bryndze, likvidácia Vlnodružstva v Bratislave, Potravného družstve 
v Hankovej, v Štítniku, nedostatok v zásobovaní obyvateľstva masťou, 

 

   
289. IV/b 37270 – 202575 1279 
 Veterinárska dohoda s Maďarskom, žiadosť Roľníckeho družstevného 

liehovaru v Sabinove v povolenie zriadiť likérku, zoznam tovaru, ktorého 
dovoz je zakázaný alebo obmedzený, zriaďovanie filiálok Potravného družstva 

 



 

v Janovej Lehote, nedostatočné zásobovanie robotníkov závodov v Kremnici a 
Banskej Štiavnici slaninou, masťou a mydlom, vládny dozor nad Potravným 
družstvom železničiarov vo Vrútkach, index maloobchodných cien za február 
1940, správa o činnosti hospodárskej kontrolnej služby Ministerstva vnútra od  
27.I. do 26.II.1940, zdražovanie v hostincoch a výčapoch, zdražovanie cien 
živého dobytka, likvidácia Živnostenského nákupného a výrobného družstva v 
Bratislave, zápisnica z porady slovensko–maďarskej zmiešanej komisie o 
výmene tovaru, index maloobchodných cien v apríli 1940, výkaz cien 
predmetov dennej potreby január – apríl v okrese Prievidza, nedostatky v 
zásobovaní v okrese Ilava, rezolučná požiadavka Zväzu zmiešaných 
živnostenských spoločenstiev, výklad zákona o Cenovom úrade, funkcia 
dôverníka v Slovenskom mliekarskom družstve v Bratislave, tržné cenové 
správy mesta Bratislavy, potravinový index za máj 1940, správa o dozore nad 
potravinami za rok 1939 v okrese Prievidza, smernice pre verejné obchodné 
spoločnosti v súvislosti s arizáciou, zvýšenie cien  handlovského uhlia, 
záležitosti družstiev, stanovenie cien v holičstve a kaderníctve, likvidácia 
Roľníckeho družstevného cukrovaru v Piešťanoch, vývoz potravín do cudziny – 
udeľovanie povolenia, zásobovanie obyvateľstva múkou, ceny mlieka v okrese 
Lipt. Sv. Mikuláš, ceny mäsa v okrese Banská Bystrica, zákaz vývozu zemiakov z 
okresu Levoča, ceny denných spotrebných predmetov v jednotlivých okresoch 
Slovenska, štatistický prehľad zahraničného obchodu Slovenskej republiky za 
október 1940,   

   
290. IV/c 785 – 190948 1280 – 

1428 
 Krajská štátna podpora na stavbu rodinných domkov, obytných a verejných 

budov. Stavebné družstvo pre výstavbu nájomných domov (Avion, Tehelné 
pole). 

 

   
291. IV/d 1329 – 7452 1429 
 Sťažnosť na výšku výmeru invalidných dôchodkov, osnova zákona o 

drahotných príplatkoch k úrazovým dôchodkom,  žiadosti o podporu z fondu 
verejných poškodencov, výkaz o ortopedických pomôckach Štátneho úradu 
pre vojenských poškodencov v Bratislave, žiadosti vojnových invalidov o 
liečenie, 

 

   
291. IV/d 8150 – 16847 1430 
 Žiadosti o invalidnú podporu, o zvýšenie invalidného dôchodku, o podporu 

vojnových poškodencov, retaxacia lekárskych a lekárnických účtov, revízia 
vojnových invalidných podpôr, správa o lekárskej opatere v mestskom 
chudobinci v Banskej Bystrici, žiadosti o “chudobinskú” podporu,  

 

   
291. IV/d 17358 – 33278 1431 
 Domáci poriadok Štátneho domova vojnových invalidov v Kovarovciach, 

sťažnosti a žiadosti ohľadom invalidného dôchodku, úrazového poistenia, 
podpory vojnových poškodencov, podpory zo štátneho podporného fondu, 
poukazovanie dôchodku vojnovým poškodencom do zahraničia, úsporné 
opatrenia v ortopédii, 

 

   
291. IV/d 33561 – 88546 1432 
 Výkaz o chovaní chovancov Štátneho domova vojnových invalidov v  



 

Kovarovciach, predĺženie zmluvy o liečení vojnových invalidov v invalidnom 
domove v Kovarovciach, žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku, o starobnú 
podporu, o podporu zo štátneho podporného fondu, výplata požitkov 
vojnových poškodencov na území inkorporovaného z Poľska, 

   
291. IV/d 93037 – 120466 1433 
 Poskytovanie invalidného dôchodku občanom zdržujúcim sa v zahraničí, 

žiadosti o zvýšenie invalidného, vdovského dôchodku, o štátnu podporu,  
 

   
291. IV/d 123135 – 202486 1434 
 Žiadosti o invalidnú podporu, o jej zvýšenie, výkazy hospodárenia okresných 

sociálnych poisťovní, organizácia Štátneho úradu pre vojnových poškodencov, 
stav chovancov Štátneho domova pre vojnových invalidov v Kovarovciach, 
správa o revízii Štátneho domova vojnových invalidov v  Kovarovciach, 

 

   
292. IV/e 4 – 1840 1435 
 Odvolanie proti výške sociálneho, penzijného poistenia, úrazového poistenia, 

výkazy o stravovacej akcii pre nezamestnaných v okrese Myjava, činnosť 
rozhodcovských súdov pre nemocenské poistenie, 

 

   
292. IV/e 2324 – 6055 1436 
 Štátny príspevok na sociálne poistenie, odvolania proti výške sociálneho 

poistenia, penzijné záležitosti repatriantov, organizácia Penzijného ústavu 
súkromných úradníkov, 

 

   
292. IV/e 6057 – 6827 1437 
 Odvolania proti výmeru sociálneho poistenia, krytie rezerv sociálnych 

poisťovacích ústavov cennými papiermi, sťažnosť baníkov na nízke dávky 
nemocenského a províznehopoistenia, 

 

   
292. IV/e 6898 1438 – 

1440 
 Samospráve orgány okresných nemocenských poisťovní  ich činnosť,   
   
292. IV/e 7413 – 8180 1441 
 Odvolania proti výmerom sociálneho poistenia,  
   
292. IV/e 8181 – 1489 1442 
 Návrh vládneho nariadenia o sociálnom poistení a jeho zdôvodnenie, 

odvolanie proti výmerom sociálneho poistenia, výkazy Penzijného ústavu 
súkromných úradníkov o splácaní štátnej pôžičky,  

 

   
292. IV/e 11509 – 13600 1443 
 Úhrada poistného vysťahovalcom, odvolania proti výmerom sociálneho 

poistenia, osnova zákona o reforme sociálneho poistenia baníkov a 
robotníkov, 

 

   
292. IV/e 13601 – 13686 1444 
 Odvolania ohľadom sociálneho poistenia, príspevky firmy Elektrotechnická 

spoločnosť v Brne na sociálne poistenie,  
 

   



 

292. IV/e 13688 – 13701 1445 
 Odvolanie vo veci sociálneho poistenia, personálne zmeny v okresných 

nemocenských poisťovniach, 
 

   
292. IV/e 13702 – 19611 1446 – 

1448 
 Sťažnosti a odvolania vo veci sociálneho poistenia,   
   
292. IV/e 20162 – 24249 1449 
 Rokovací poriadok Ústredia nemocenskej poisťovne súkromných úradníkov v 

Bratislave, štatistika poistencov Revíznej bratskej pokladnice, prevádzka 
sanatória vo Vyšných Hágoch, sťažnosti ohľadom sociálneho poistenia,  

 

   
292. IV/e 24271 – 29058 1450 
 Reakcia Ústrednej sociálnej poisťovne v Bratislave na článok Národných listov 

o sociálnom poistení na Slovensku, sťažnosti a odvolania vo veci sociálneho 
poistenia, 

 

   
292. IV/e 29074 – 30961 1451 
 Sanatórne liečenie poistencov poisťovacích ústavov z Maďarska v Novom 

Smokovci, odvolania a sťažnosti ohľadom penzijného poistenia, prehľady o 
stave poistencov a mzdových tried, 

 

   
292. IV/e 31007 – 40834 1452 
 Odvolania a sťažnosti vo veci penzijného a sociálneho poistenia, zľavené 

cestovné na cesty z kúpeľov, 
 

   
292. IV/e 41546 – 50925 1453 
 Odvolania, sťažnosti vo veci sociálneho a penzijného poistenia, penzijné 

poistenie úradníkov Škodových závodov na Slovensku, vylúčenie Židov z 
verejných služieb, sociálne poistenie židovských lekárov,  

 

   
292. IV/e 50993 – 79869 1454 
 Štatistika poistencov na Slovensku, sťažnosti ohľadom sociálneho a penzijného 

poistenia, úrazové poistenia robotníkov slovenskej tabakovej réžie, záležitosti 
penzistov obsadeného územia, prevodné čiastky penzijného poistenia – 
výpočet, 

 

   
292. IV/e 79901 – 87273 1455 
 Sťažnosti vo veci penzijného a sociálneho poistenia, zhodnocovanie 

prevodných čiastok penzijného poistenia,sťažnosti na postup politických 
úradov v agende poisťovníctva, penzijné poistenie súkromných železničiarov,  

 

   
292. IV/e 87292 – 1011614 1456 
 Sťažnosti a odvolania ohľadom sociálneho a penzijného poistenia, 

nemocenské poistenie súkromných úradníkov, rezolúcia majstrov–kolesárov 
na Slovensku vo veci zníženia poistného, poisťovacia bilancia Všeobecnému 
penzijnému ústavu, 

 

   
292. IV/e 101682 – 116395 1457 
 Zotavovacia akcia pre súkromných úradníkov, reciprocita v úrazovom poistení  



 

s Protektorátom, obežník Ministerstva vnútra o predkladaní odvolaní o 
poisťovníctve a penzijného poistenia, 

   
292. IV/e 117901 – 121641 1458 
 Sťažnosti a odvolania ohľadom penzijného poistenia, mzdy členov 

samosprávnych a kontrolných orgánov Ústrednej sociálnej poisťovne,  
 

   
292. IV/e 122324 – 138685 1459 
 Sťažnosti a odvolania ohľadom sociálneho poistenia, výpočet poistných 

čiastok, rokovací poriadok Ústrednej sociálnej  poisťovne v Prahe, penzijné 
poistenie súkromných ošetrovateliek na Slovensku, menovanie prísediacich 
pre Penzijný poisťovací súd, prísediaci Hlavného poisťovacieho súdu, penzijný 
fond Slovenskej všeobecnej úvernejbanky,  

 

   
292. IV/e 138911 – 163103 1460 
 Zoznam o rokovaní slovensko–nemeckého vládneho výboru v Bratislave 7 – 

14. august 1940, vyrovnanie otázok sociálneho poistenia medzi Slovenskom a 
Nemeckom, výročná správa Nemocenskej poisťovne súkromných úradníkov v 
Bratislave, odvolania o otázkach sociálneho a penzijného poistenia, 

 

   
292. IV/e 163108 – 183909 1461 
 Odvolania, sťažnosti v otázkach penzijného poistenia, úprava penzijného 

poistenia niektorých súkromných zamestnancov vyšších kategórií,  
 

   
292. IV/e 183910 – 204379 1462 
 Odvolania, sťažnosti v otázkach penzijného poistenia, rozhodnutie 

Najvyššieho správneho súdu o pôsobnosti nositeľa poistenia, výpočet 
prevodnej čiastky penzijného poistenia,  

 

   
293. V/a 265 – 1369 1463 
 Žiadosti Židov o povolenie vykonávať lekársku prax, mesačné výkazy štátnych 

nemocníc a štatistík liečebných ústavov, povolenia lekárskych a lekárenských 
koncesií, 

 

   
293. V/a 1406 1464 – 

1465 
 Štatistika verejných nemocníc, mesačné výkazy nemocníc v r. 1938 – 1939, 

výročná správa Verejnej nemocnice v Bardejove za rok 1938, 
 

   
293. V/a 1407 1466 
 Štvrťročné “zdravotnícke” správy okresných úradov, výkazy o stave vo 

verejnom zdravotníctve, 
 

   
293. V/a 1880 – 6109 1467 
 Stanovisko Grémia bratislavského obchodníctva k dovozu liečivých výrobkov, 

lekárske a lekárenské koncesie, založenie organizácie zdravotných sestier na 
Slovensku, prepúšťanie židovských lekárov zo zamestnania, žiadosť lekárnikov 
o zvýšenie cien liekov, sťažnosť J. Bartošíka na univ. prof.dr. Galu, lekára 
Štátnej nemocnice v Bratislave, žiadosť farmaceutických závodov “Optokema” 
o povolenie dovozu liečivých prípravkov z cudziny, prevádzka sanatória vo 
Vyšných Hágoch, návrh vládneho nariadeniao povinnom zbieraní žliaz s 

 



 

vnútornou sekreciou k výrobe orgáno–preparátov, 
   
293. V/a 6116 – 12168 1468 
 Nákup liekov pre štátne nemocnice, vyúčtovanie predaja liekov lekárňami, 

výkaz nemocnice v Banskej Štiavnici za rok 1939, žiadosti o koncesiu pre 
lekársku a lekárenskú prax, žiadosti Židov – lekárov o povolenie vykonávať 
lekársku prax, 

 

   
293. V/a 12767 – 18120 1469 
 Štátna protitrachomová akcia na Slovensku, žiadosti Židov do povolenie 

vykonávať lekársku prax, lekárske a lekárenské koncesie, žiadosť obce Veľké 
Uherce o zriadenie zdravotného obvodu, 

 

   
293. V/a 18121 – 24104 1470 
 Záznamy o revízii lekární, žiadosti Židov o povolenie vykonávať lekársku prax,   
   
293. V/a 24255 – 30886 1471 
 Zriaďovanie nových lekární, lekárske a lekárnické koncesie, obežník 

Ministerstva vnútra o fyzikálnych skúškach lekárov, žiadosti Židov o povolenie 
vykonávať lekársku a lekárnickú prax, žiadosť HSĽS v Dobšinej o zriadenie 
nemocnice, žiadosti lekárnikov o dovozné povolenie pre opiáty,  

 

   
293. V/a 33890 – 68588 1472 
 Memorandum a pripomienky Lekárskej komory k osnove vládneho 

nariadeniao zubnom lekárstve a zubnej technike, zriadenie Krajinskej verejnej 
nemocnice v Hnúšti, návrh Dekanstva Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v 
Bratislave na otvorenie sanatória vo Vyšných Hágoch, žiadosti Židov o 
ponechanie v lekárskej službe, správa o činnosti Štátnej nemocnice v Žiline na 
rok 1939, arizácia židovských lekární, žiadosť Likérky spoločnosť s.r.o. o 
povolenie výroby a predaja liehových výrobkov, 

 

   
293. V/a 68613 – 100750 1473 
 Osnova vládneho nariadeniao vylúčení Židov z práv na verejné lekárne, 

lekárske a lekárnické koncesie, štatistické údaje o štátnych nemocniciach a 
liečebných ústavoch na Slovensku, memorandum Spolku asistentov lekárskej 
fakulty Slovenskej univerzity, 

 

   
293. V/a 100751 – 110390 1474 – 

1476 
 Žiadosti o povolenie vykonávať prax Židom – lekárom,  
   
293. V/a 124616 – 133980 1477 
 Žiadosti Židov o povolenie lekárskej praxe, návrh Pezinských železných 

kúpeľov účastinná spoločnosť  na kúpu nemovitostí od kláštora Uršuliniek v 
Bratislave, vysvetlenie k opiovému zákonu, úprava zdravotných obcí a 
obvodov na Slovensku, stanovenie predajných cien liečivých špecialít, návrh 
na úpravu verejnej zdravotnej služby,   

 

   
293. V/a 134436 – 173105 1478 
 Žiadosti o povolenie lekárskej praxe pre Židov, návrh vládneho nariadeniao 

zriadení inšpektorátu pre zber a distribúciu liečivých rastlín, zápisnice o 
 



 

prehliadke verejných lekární v Topoľčanoch, školenie zubných lekárov na  
zubných klinikách, fyzikátne a tirocinálne skúšky, zriadenie zdravotného 
obvodu v Kútoch, revízia systemizácie zdravotných obvodov, pripomienky 
ministra vnútra k osnove zákona o lekárnickom štúdiu,  

   
293. V/a 174240 – 202958 1479 
 Revízia lekární, žiadosti o povolenie zamestnávať Židov v lekárstve, doplnok 

štátneho rozpočtu pre zvláštne výdavky v zdravotníctve, ubytovanie rádových 
sestier, vypovedaných z Maďarska, memorandum okresu Ružomberok v 
otázke starostlivosti o mládež, 

 

   
294. V/b 440 – 1945 1480 
 Správy o očkovaní, výkazy o nákazlivých chorobách, revízia pekárskych 

závodov úradnými lekármi, protiletecká akcia, 
 

   
294. V/b 2421 – 6850 1481 
 Spolok proti rakovine v Bratislave, žiadosť o podporu na stavbu ústavu pre 

slepcov v Báhoni, návrh vládneho nariadeniao potravinárskych výskumných 
ústavoch, protilistová akcia, štvrťročná zdravotná správa Okresného úradu v 
Poprade, Topoľčanoch, Skalici, Levoči, Mikuláši, Novej Bani, Medzilaborciach, 
Považskej Bystrici, Giraltovciach, 

 

   
294. V/b 7505 1482 – 

1483 
 Správy a úhrnné výkazy o očkovaní v roku 1939,  
   
294. V/b 7553 – 13810 1484 
 Liečenie nákazlivých chorôb, správa o hlavnom očkovaní proti  kiahniam v roku 

1939, výkazy o frekventácii nemocných v nemocniciach, 
 

   
294. V/b 13823 – 28731 1485 
 Výkazy nemocníc o stave ambulantného vyšetrovania, štatistické údaje 

liečebných ústavov, zdravotný príspevok na stavbu vodovodu v Bánovciach, 
hlásenia o epidemických chorobách, zlúčenie potravinárskych ústavov v 
Bratislave a v Spišskej Novej Vsi, stavba zotavovne Ústrednej karity v 
Bratislave, chemická úprava múky – zdravotný dozor, návrh na zlúčenie 
charitatívnych spolkov so Slovenským Červeným krížom, zdravotnícka tlačová 
propaganda, 

 

   
294. V/b 30989 1486 – 

1487 
 Výkazy o očkovaní proti diftérii,  
   
294. V/b 32972 – 101278 1488 
 Povolenie predaja Coca–Coly na Slovensku, správy štátneho zdravotne–

sociálneho ústavu na Slovensku, boj proti epidemickým chorobám, kurzy pre 
dobrovoľné sestry Slovenského Červeného kríža, skúšky na Dvojročnej 
ošetrovateľskej škole sestier v Bratislave, protiluetická akcia, malária v župe 
Šarišsko–zemplínskej, lekárska správa o prehliadke židovských vysťahovalcov v 
bratislavskom prístave, umiestnenie štátnych detských domovoch v 
Krompachoch, výskyt škvrnitého týfu, prídel chininu pre chudobných , 

 



 

memorandum Krajinského ústredia pre mládež o potrebe kvalifikovaných 
pôrodných asistentiek v okresoch, správa o prieskume robotníckych bytov vo 
Zvolene, výkazy o nákazlivých chorobách, 

   
294. V/b 101281 – 105661 1489 
 Výkazy o nákazlivých chorobách, nedostatky kurzov pre pôrodné asistentky, 

závodné ubytovanie pekárov v Trnave, 
 

   
294. V/b 106605 – 124891 1490 
 Kontrola limonád, správa o zdravotných závadách v cigánskej kolónii v 

Čerňanoch, správa o činnosti spolku “Záchrana”, propagačná činnosť Spolku 
proti rakovine v Bratislave, výkazy o nákazlivých chorobách na Slovensku, 
inštrukcie o ochrane proti poliomyelitis, návrh Slovenského Červeného kríža 
na spoluprácu s Ministerstvom vnútra, zoznamy lekárov a zdravotníckeho 
personálu, výkazy o očkovaní v roku 1940, 

 

   
294. V/b 123193 – 179310 1491 
 Poveternostná správa štátnych výskumných ústavov zemedelských v júni 

1940, výkazy Ministerstva hospodárstva o stave zvieracích nákaz, sťažnosti na 
zlé zdravotné pomery, štatistické údaje liečebných ústavov, revízia agendy 
zdravotného referátu Okresného úradu vo Vranove, medzinárodná zdravotná 
štatistika, smernice pre zisťovanie detskej obrny, kontrola protitrachomových 
staníc, 

 

   
294. V/b 172425 – 200023 1492 
 Stavba skupinového vodovodu v Prievidzi, uniformy diplomovaných 

ošetrovateliek, návšteva vedúceho nemeckého zdravotníctva dr.Contiho na 
Slovensku, návrh na reorganizáciu štátnej kontroly liekov, správa o 
medzinárodnom zdravotníctve Medzinárodného ústavu verejnej hygieny, 
činnosť Spolku Červeného kríža v Spišskej Sobote, žiadosť mesta Zvolen o 
podporu pre výstavbu verejného kúpaliska, návrh zákona o populácii, 
vyúčtovanie krajinskej subvencie na očkovaciu akciu,  

 

   
295. V/c 800 – 1238 1493 
 Finančné záležitosti Štátneho sirotinca v Spišskej Novej Vsi, Masarykova 

dobročinná nadácia, 
 

   
295. V/c 2243 1494 
 Výkazy o vyúčtovaní subvencií Dorastovým zborom pre Slovensko v Bratislave,  
   
295. V/c 2388 – 5289 1496 
 Sťažnosť na zlú situáciu v Štátnom detskom domove v Levoči, zriadenie 

kontroly nad predajom liečivých rastlín, štátna subvencia na prázdninovú 
akciu pre deti a iné akcie pre deti, starostlivosť o rodiny robotníkov na prácach 
v Nemecku, výkaz o stave chovancov Komenského ústavu v Ilave, žiadosti 
spolkov a organizácií o podporu z Masarykovej nadácie, 

 

   
295. V/c 5290 – 5330 1497 
 Žiadosti zdravotníckych spolkov a organizácií o podporu z Masarykovej 

nadácie, správa o sociálnej starostlivosti o mládež na Slovensku,  
 

   



 

295. V/c 5331 – 10365 1498 
 Žiadosti zdravotníckych a dobročinných spolkov o podporu z Masarykovej 

nadácie, vyúčtovanie subvencie Zemskou prázdninovou starostlivosťou, 
sťažnosti ohľadom starobnej podpory, žobranie detí na uliciach Bratislavy, 
záležitosti sirotincov, premiestnenie Štátneho detského domova z Levoče do 
Horoviec, správy o ústavnej výchove detí telesne chybných, 

 

   
295. V/c 10371 – 11586 1499 
 Subvencie pre Ústav duševne chybných pri Trenčíne, Správa evanjelického 

sirotinca v Liptovskom Sv. Mikuláši, repatriácia choromyseľných z 
Protektorátu, obežníky Krajinského ústredia starostlivosti o mládež na 
Slovensku, správy YMCY v Banskej Bystrici za november a december 1939,  

 

   
295. V/c 11720 – 15583 1500 
 Okresné detské domovy, prijímanie detí do detských domovov, rozpočty a 

finančné náklady v detských domovoch, vypovedanie cudzincov z detských 
domovov, zriadenie poradne pre matky a deti vo Vrútkach, subvencia na 
Sociálne–zdravotný dom v Považskej Bystrici, repatriácia čsl. príslušníkov z 
Maďarska, repatriácia poľských detí, vyúčtovanie subvencie na prístavbu 
Masarykovej chaty u Hronca pre Sokolskú pohronskú župu Detvan,  

 

   

295. V/c 15665 – 17422 1501 
 Činnosť a vyúčtovanie podpôr Československého dorastového szboru pre 

Slovensko, Spolku detského domova Sv. Alžbety v Bratislave, Okresného 
sociálneho domu v Považskej Bystrici, obežníky Krajinského ústredia 
starostlivosti o mládež na Slovensku, správy o činnosti detských domovov,  

 

   
295. V/c 18142 1502 – 

1503 
 Výročné správy okresných úradov o uskutočňovaní zákona o obmedzovaní 

alkoholických nápojov, 
 

   
295. V/c 18912 – 21511 1504 
 Žiadosti o subvenciu pre školy Ústavu M. R. Štefánika v Turčiansky Sv. Martin 

e, Slovenský Červený kríž, Zemský spolok pre starostlivosť o zmrzačených v 
Bratislave, Kuratórium rim. kat. chudobinca v Preseľanoch,  Evanjelická cirkev v 
Istebnom, Zotavovňa pre dorast v Ľubietovej,  

 

   
295. V/c 23465 – 53059 1505 
 Zneužívanie denaturovaného liehu na pitie na Orave, zriaďovanie jaslí, 

sťažnosť obyvateľov Slobodárne v Bratislave, memorandum o národnej 
výchove slovenských dievčat, subvencie dobročinným a zdravotníckym 
organizáciám, správa o stave starostlivosti o nemanželské deti, pričlenenie 
Dorastového zboru pre Slovensko ku Krajinskému ústrediu starostlivosti o 
mládež,  repatriácia detí z Maďarska, návrh na zriadenie ústavu pre vzdelanie 
hluchonemých v Bratislave, záležitosti ligy proti tuberkulóze detských 
domovov a sociálnych ústavov pre mládež a dospelých,  

 

   
295. V/c 54099 – 101410 1506 
 Propagačné akcie Ligy proti tuberkulóze Slovenského Červeného kríža, správy 

o činnosti okresných starostlivostí o mládež, podpora dobročinných a 
 



 

sociálnych spolkov, žiadosti o starobnú podporu,  
   
295. V/c 101564 – 104567 1507 
 Správy o činnosti Ligy proti TBC, štátnych detských domovov, vyživovacia akcia 

okresných starostlivostí o mládež, subvencia pre sirotince, okresné 
starostlivosti o mládež, 

 

   
295. V/c 104566 – 120769 1508 
 Štátna subvencia na akcie okresných starostlivostí o mládež, mesačné výkazy 

Komenského ústavu v Ilave, subvencia Spolku pre starostlivosť o nevidomých 
v Bratislave, Krajinskému ústrediu starostlivosti o mládež, program prác 
Zemského zväzu sociálnych a sociálno–zdravotných spolkov pre Slovensko, 
správa o činnosti YMCY v Bratislave, návrh zákona o verejnom poručenstve 
nad deťmi, 

 

   
295. V/c 122895 – 166947 1509 
 Žiadosť o štátnu podporu, o prijatie do sociálnych ústavov, správa o činnosti 

Ústrednej karity v Bratislave, záležitosti Krajinského ústredia starostlivosti o 
mládež, správa o situácii v kúpeľoch Cigeľka, správa ligy proti TBC o 
umiestnení pacientov v liečebných ústavoch a ozdravovniach, obežníky 
Krajinského ústredia starostlivosti o mládež, text prednášky: O postavení 
Slovenska v očiach biopolitiky a biozofie, štátna subvencia pre Živenu, 

 

   
295. V/c 167763 – 169598 1510 
 Správa o činnosti sekretariátu Ligy proti TBC za september 1940, 

memorandum obce Handlová v otázke výstavby robotníckych kúpeľov, správa 
o činnosti Ústrednej karity v Bratislave, Ústav pre vzdelanie hluchonemých v 
Bratislave, v Kremnici, 

 

   
295. V/c 170214 – 203918 1511 
 Štatúty spoločnosti Slovenského Červeného kríža, obežníky Krajinského 

ústredia starostlivosti o mládež, služobný poriadok zamestnancov Krajinského 
ústredia a okresných starostlivostí o mládež, štátna podtatranská zdravotná 
akcia, zakúpenie zahraničných liečebných prístrojov, zápisnica z učiteľské 
porady Ústavu pre zmrzačených, smernice pre autostanice, organizačný 
program antimalarického odboru pri Lige proti TBC, 

 

   
296. V/d 878 – 1423 1512 
 Liečebné trovy chudobných ošetrených v Štátnej nemocnici v Turčiansky Sv. 

Martin e, Piešťanoch a v Nitre, 
 

   
296. V/d 1442 – 5241 1513 
 Technická správa o penzionátoch Helius a Juventus v Starom Smokovci, 

adaptácia nemocnice Sv. Alžbety v Bratislave, vyúčtovanie liečebného pre 
nemajetných Mestskou nemocnicou v Kežmarku, likvidácia liečebného za 
cudzích štátnych príslušníkov vo Verejnej nemocnici “GustavHermann” v 
Levoči, 

 

   
296. V/d 5890 – 15187 1514 
 Výkazy o likvidácii liečebného za českých, juhoslovanských, nemeckých, 

ruských štátnych príslušníkov v Štátnej nemocnici v Trenčíne, žiadosť 
 



 

aeroklubu o krajinskú podporu, prepúšťanie nemajetných pacientov z 
Krajinskej nemocnice v Nitre, 

   
296. V/d 16354 – 18933 1515 
 Vyúčtovanie liečebného za nemajetných pacientov Štátnej nemocnice v 

Piešťanoch, záverečné účty kúpeľnej komisie vo Vyhniach, reorganizácia 
kúpeľnej komisie v Trenčianskych Tepliciach, svedectvá o majetkových 
pomeroch, 

 

   
296. V/d 18937 – 26743 1516 
 Likvidácia liečebného za talianskych štátnych príslušníkov. Boj proti 

venerickým chorobám, Zriadenie verejných lekární v Novákoch. 
 

   
296. V/d 29553 – 38728 1517 
 Zriadenie lekární v Starej Bystrici, Krupine. Výkaz liečebného pre cudzích 

štátnych príslušníkov. Nemocničná liečba príslušníkov armády. Udelenie práva 
verejnosti Mestskej súkromnej nemocnici v Kežmarku.  

 

   
296. V/d 46369 – 112313 1518 
 Rozpočet nemocnice dr. J. Brežného v Piešťanoch. Návrh vládneho nariadenia 

o výške zdravotných prirážok k daniam. Likvidácia liečebného.  
 

   
296. V/d 121903 – 197247 1519 
 Priznanie charakteru verejných liečivých kúpeľov kúpeľom vo Vyhniach. Voľby 

do Lekárskej komory v Bratislave. Žiadosť kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach 
účastinná spoločnosť  o podporu z výnosu zdravotnej prirážky. Priznanie 
charakteru liečebnému ústavu Forbergera v Tatranských Matliaroch. Sťažnosť 
Piešťanských kúpeľov na prehmaty nezodpovedných živlov. Zriadenie verejnej 
lekárne v Novom Meste n/Váhom. Povolenie súkromného liečebného ústavu 
pre L. Schmidta v Piešťanoch. Osnova vládneho nariadeniao výške zdravotnej 
prirážky na rok 1941. 

 

   
296. V/d 203151 1520 
 Ambulantné vyšetrovanie nezamestnaných a ich rodinných príslušníkov vo 

verejných nemocniciach. 
 

   
297. VI/a 107 – 2866 1521 
 Správa o zlých pomeroch v Štátnej nemocnici vo Zvolene. Vyúčtovanie zálohy 

Štátnej nemocnice v Turčiansky Sv. Martin e. Výkaz potrieb Štátneho detského 
domova v Levoči v roku 1940. Ošetrovanie sadzby nemocníc. Situačná správa 
Štátnej nemocnice v Turčiansky Sv. Martin e. Vyúčtovanie materiálnych 
nákladov nemocníc. 

 

   
297. VI/a 3518 – 6971 1522 
 Vyúčtovanie záloh na vecné a osobné potreby štátnych nemocníc. Odovzdanie 

zlatých predmetov a iných cenností Slovenskej národnej banke nemocnicou v 
Bardejove. 

 

   
297. VI/a 7283 – 9957 1523 
 Finančné náklady nemocníc. Vyúčtovanie hospodárenia nemocníc. 

Ošetrovacie sadzby. Úprava cien elektrickej energie vo verejných 
 



 

nemocniciach na Slovensku. Pracovná zmluva medzi rehoľnými sestrami a 
Štátnej nemocnice v Prievoze. Správa o prehliadke kúpeľnej nemocnice v 
Piešťanoch. 

   
297. VI/a 9959 – 12233 1524 
 Služobné obleky zamestnancov nemocníc. Materiálne a technické 

zariaďovanie štátnych nemocníc. Stavba pavilónov v Krajinskej nemocnici v 
Zlatých Moravciach. Vyúčtovanie finančných nákladov nemocníc.  

 

   
297. VI/a 12841 – 15661 1525 
 Dohoda medzi štátnou nemocnicou v Turčiansky Sv. Martin e a Zemskou 

úradovňou pre poisťovanie robotníkov ohľadom diagnostickej stanice. Správy 
o činnosti a organizácii Červeného kríža. 

 

   
297. VI/a 16370 – 21540 1526 
 Vyúčtovanie finančných nákladov nemocníc a liečebných ústavov. Započatie 

prevádzky vo Verejnej nemocnici v Humennom. Materiálne dotovanie 
nemocníc. 

 

   
297. VI/a 23096 – 28490 1527 
 Protivenerická poradňa v Štátnej nemocnici v Nitre. Všeobecné úradné pokyny 

pre nemocnice a zdravotné ústavy. Rozpočet Mestskej verejnej nemocnice v 
Banskej Štiavnici na rok 1940. Záverečný účet Štátnej kúpeľnej nemocnice na 
rok 1937. Ubytovanie vojska v Štátnej kúpeľnej nemocnici v Piešťanoch. 
Odstraňovanie československého štátneho znaku z verejných budov.  

 

   
297. VI/a 29682 – 39312 1528 
 Materiálne a finančné dotovanie nemocníc. Študentské hry vo Viedni r. 1939 – 

vyúčtovanie subvencie. Sťažnosť na hygienické pomery v Štátnej nemocnici v 
Levoči. Regulatív o pracovnom pomere rehoľných sestier na detskej klinike 
Štátnej nemocnice v Bratislave. Zápisnica zo zasadnutia nemocničnej komisie 
Krajinskej verejnej nemocnice v Bardejove. 

 

   
297. VI/a 40044 – 79753 1529 
 Memorandum Slovenského Červeného kríža ohľadom reorganizácie. Zriadenie 

nemocnice v Slavošovciach. Správa o situácii Liečebného ústavu v Kvetnici. 
Revízna správa Štátnej nemocnice  v Bratislave. Záznam o revízii Štátnej 
nemocnice v Žiline. Rozpočet štátnych nemocníc a liečebných ústavov na rok 
1941. Sťažnosť vilarov v Trenčianskych Tepliciach na liečebné domy. 
Systemizácia miest v štátnych nemocniciach. Správa o činnosti Štátnej 
nemocnice v Turčiansky Sv. Martin e  za rok 1939. Materiálne dotovanie 
nemocníc. 

 

   
297. VI/a 79957 – 106154 1530 
 Hradenie výdavkov nemocníc v okupovanom území /Košice, Lučenec, 

Mukačevo/. Revízna správa Štátnej nemocnice vo Zvolene. Nadačná listina E. 
Andrássiho. Zvýšenie počtu zdravotných sestier v Štátnej nemocnici v 
Ružomberku. Záverečný účet Štátnej nemocnice v Trnave za rok 1939. 
Vyúčtovanie výdavkov štátnych nemocníc. Personálne a materiálne 
zabezpečenie nemocníc. 

 

   



 

297. VI/a 107132 – 127251 1531 
 Stavba nemocnice v Likieri. Smernice o civilnej protileteckej ochrane v 

zdravotníctve. Krajinské subvencie nemocniciam. Technické vybavovanie 
nemocníc. Úprava miezd pomocných zamestnancov v nemocniciach. 

 

   
297. VI/a 132095 – 200622 1532 
 Výročná správa Štátnej nemocnice  v Bardejove za rok 1939. Vyúčtovanie 

subvencie Štátnou nemocnicou v Levoči. Materiálne zabezpečenie nemocníc. 
Stavba barákovej nemocnice v Banskej Bystrici. Rozpočet nemocnice 
“GustavHarmann” v Levoči. Rozpočet neštátnych nemocníc na rok 1941. 
Revízia Štátnej nemocnice v Zlatých Moravciach. Prevzatie do správy štátu 
veľkostatkov Uršuliniek vo Veľkých Levároch.  

 

   
298. VI/b 891 – 200619 1533 – 

1535 
 Vyúčtovanie subvencií poskytnutých sirotincom, výchovným ústavom, 

chudobincom, domovom vojenských invalidov, ústavom pre telesne 
chybných. 

 

   
299. VI/c 8 – 97596 1536 
 Revízia domovníkov štátnych obytných domov. Žiadosti o miesto domovníka. 

Dohoda medzi Slovenskom a Maďarskom v peažnej doprave. Rokovania 
slovensko–maďarské o železničnej doprave, o peažnej a pohraničnej preprave 
cukrovej repy pre Veľkošuriansky cukrovar. Zmeny v administratívnej správe 
štátnych obytných domov. 

 

   
299. VI/c 108788 – 185921 1537 
 Výpovede nájomníkov štátnych obytných budov. Súpis štátnych a verejných 

budov. Dohoda o železničnej doprave cez slovensko–nemeckú štátnu hranicu. 
Revízia nájomníkov štátnych obytných domov. Slovensko–maďarská dohoda o 
preprave vojenských osôb cez maďarské územie. Provizórna úprava 
pohraničnej služby medzi Slovenskom a Protektorátom.  

 

   
299. VI/c 198143 1538 – 

1545 
 Rokovania a dohody o spisovej rozluke s Maďarskom.   
   
299. VI/c 198146 1546 – 

1550 
 Rokovania s Maďarskom o uskutočnení Trianonskej dohody.   
   
299. VI/c 198147 1551 
 Vymedzovanie pohraničných obvodov na československo–maďarskej hranici 

podľa Trianonskej dohody. 
 

   
299. VI/c 206320 1552 
 Stavba “malých” bytov v Nitre – záloha mesta na výstavbu.  
   
299. VI/c 868100 1553 – 

1554 
 Súťaž na návrh štátnej vlajky, štátnych znakov a štátnych pečatí. Príprava  



 

návrhu zákona o štátnej zástave. 
   
 1941  
   
300. II/4 17 – 1000 1555 
 Zbierka pre sirotinec Márie Ochrany v Bratislave, stanovy odbočky Katolíckej 

jednoty na Slovensku v Podolínci, zrušenie kina Elektrobioskop v Bratislave, 
povolenia pobytu pre cudzincov, stanovy spolku “Združenie penzistov, 
poškodencov a vdov” v Handlovej, spoločenstvo mäsiarov a údenárov v 
Bratislave, spolok “Združenie katolíckej mládeže” v Gelnici, stanovy spolku 
“491. odbor Slovenskej Evanjelickej Jednoty na Slovensku so sídlom vo Vyšnej 
Voli. 

 

   
300. II/4 1000 1556 – 

1558 
 Cenzúry filmov.  
   
300. II/4 1051 1559 
 Priestupky proti zákonu o jazde motorovými vozidlami, evidencia motorových 

vozidiel. 
 

   
300. II/4 1051 – 1396 1560 
 Evidencia motorových vozidiel, zatykač na K. Bacilka, zákaz Židom navštevovať 

verené miestnosti v Brezne nad Hronom, povolenia pobytu pre cudzincov, 
spolok Telocvičná jednota Orol v Dolnom Kubíne, Banskobystrický slovenský 
kresťanský robotnícky spolok v Banskej Bystrici, zánik spolku Slovenská 
roľnícka jednota v Bratislave, stanovy spolku Pustohradský divadelný krúžok 
vo Zvolene. 

 

   
300. II/4 1445 1561 
 Súpis Židov, zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky.  
   
300. II/4 1454 – 1850 1562 
 Zánik spolku Slovenská roľnícka jednota v Bratislave, cestovné pasy pre 

emigrantov slovenskej národnosti z Maďarska, príspevky v prospech 
kinematografického fondu, návrh zmluvy uzavretej medzi Generálnym 
inšpektorátom pre veci nemeckých ciest, Hlavnou stavebnou správou v 
Bratislave a Ministerstvom dopravy a verejných prác v Bratislave vo veci 
výstavby ciest na Slovensku, rozpustenie spolku Telocvičná jednota Orol vo 
Vranove n/Topľou, spolok Sedl iacka jazda vo Vranove, spolok Katolícka 
jednota na Slovensku – odbočka v Selci, Bratská jednota babtistov v Lipt. Sv. 
Mikuláši, stanovy spolku Miestna organizácia odborovej jednoty 
republikánskych zamestnancov v Horných Motešiciach, stanovy spolku 
Okresného združenia úradníkov, učiteľov a zriadencov Republikánskej strany 
zemedelského a maloroľníckeho ľudí v Bánovciach n/Bebravou, Miestna 
organizácia odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Pečeňanoch, 
spolok “Federácia strojvodcov vo Veľkých Topoľčanoch, 

 

   
300. II/4 1858 – 2243 1563 
 Rozpustenie miestnej organizácie odborovej jednoty republikánskych 

zamestnancov v Dolných Našticiach, povolenie pobytu pre cudzincov, stanovy 
 



 

spolku Gemerská obec v Bratislave, Zemský spolok pre pečlivosť o 
slabomyseľných na Slovensku v Trenčíne, Obchodné grémiu v Trnave, 
rozpustenie Čítacieho spolku Sládkovič v Radvani n/Hronom, záležitosti spolku 
Československý dorastový zbor pre Slovensko v Bratislave.  

   
300. II/4 2246 – 2944 1564 
 Rozpustenie Jednoty Orol v Necpaloch n/Nitrou, stanovy spolku Odbor 

Masarykovej ligy proti tuberkulóze so sídlom v Nitre, Spolok Čsl. Červeného 
kríža v Nitre, dohoda o úprave pohraničného styku s Maďarskom, policajné 
priestupky spáchané členmi cudzích zastupiteľských úradov, stanovy firmy 
Slovenské drevo účastinná spoločnosť  v Bratislave,spolok Poľovná spoločnosť 
v Trhovišti, zatykač na Ing. Pavla Stahla, býv. predsedu “Spolku priateľov SSSR” 
vo Zvolene, rozpustenie spolku Miestna organizácia odborovej jednoty 
republikánskych zamestnancov v Bratislave IV. 

 

   
300. II/4 2946 – 3943 1565 
 Spolok Ústredný Zväz hostinského pomocníctvaGanymed v Prahe, rozpustenie 

židovských spolkov ChevryKadische vo Výčapoch – Opatovciach a v Urmíne, 
spolok “Odborové sdruženídelníkuřezníckych a uzenárskych v republice 
Československé, pob. v Nitre, spolok Slovenská odborová jednota súkromných 
úradníkov, odbočka Katarínska Huta – obec Cinobaňa, zakladanie speváckych 
zborov na Slovensku, stanovy Miestneho odboru Matice slovenskej Hanzlíková 
– Zlatovce v Hanzlíkovej, okr. Trenčín, rozpustenie spolku Jednotný zväz 
zamestnancov hostinských živností hotelového priemyslu a príbuzných 
odvetví v ČSR, miestna skupina v Bratislave, Rozpustenie spolku Miestna 
skupina Ústredného zväzu zamestnancov poisťovien v ČSR, odbor v Bratislave, 
rozpustenie spolku Všeobecný zväz čsl. v Prahe odbočka – odbor plavcov v 
Bratislave, povolenia pobytu pre cudzincov, odovzdanie bábkového divadla v 
Bratislave do užívania Miestnej organizácii HSĽS, vydávanie priepustiek pre 
malý pohraničný styk, zánik spolku Dělníckytramburášsky zbor v Prahe, odb. v 
Bratislave, zánik spolku Všeodborový zväz československý v Prahe, odbočka 
pre Bratislavu a okolie, zánik Vzájomne podporného a pohrebného spolku 
uniformovanej a neuniformovanej stráže bezpečnosti v Prešove, zánik 
Loveckého spolku v Bratislave, 

 

   
300. II/4 3961 – 4809 1566 
 Opatrenia proti Židom v okrese Skalica, rozpustenie Spolku bansko–

štiavnických izraelitských žien so sídlom v Banskej Štiavnici, Federácia  
strojvodičov v ČSR v Tisovci, rozpustenie spolkov: Miestna organizácia 
odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Bratislave, Jednota 
všeodborového združenia čsl. súkromných úradníkov dielovedúcich a 
zriadencov v Bratislave, Miestnej organizácie odborovej jednoty 
republikánskych zamestnancov, skupiny kancelárskych zamestnancov 
vojenskej správy v Bratislave IX., kontrola pasov u Židov a politicky 
nespoľahlivých osôb, celoštátna zbierka pre Masarykovu ligu proti 
tuberkulóze, povolenia pobytu pre cudzincov, zákaz kolportáže časopisu 
“Obrana Slovenska”, zvýšená aktivita ilegálnej Komunistickej strany na 
Slovensku, stanovy spolku Katolícka jednota na Slovensku, odbor so sídlom v 
Čajkove, okr. Zlaté Moravce, 

 

   
300. II/4 4867 – 6059 1567 



 

 Zánik spolku Slovenská roľnícka jednota v Bratislave, Lavutaris – sociálny 
spolok Cigánov na Slovensku so sídlom v Prešove, udelenie povolenia na 
výrobu výlučných látok firme Dynamit Nobel v Bratislave, stanovy Včelárskeho 
spolku v Spišskom Podhradí, rozpustenie židovských spolkov Misrachi, 
ToraWaavodu a Židovského ženského spolku v Spišskej Starej Vsi, Spolok Sv. 
Anny v Lošonci, okr. Trnava, stanovy spolku Evanjelická beseda v Prešove, 
spolok Slovenského Červeného kríža v Michalovciach, spolok Katolícka je dnota 
na Slovensku, odbočka v Bobote, zánik spolku Ústredný zväz potravných 
odborov v ČSR v Prahe, miestna skupina v Bratislave, zánik spolku Jednota 
hotelierov, hostinských a kaviarnikov pri Republikánskej strane zemedelského 
a maloroľníckeho ľudu pre Slovensko a Podkarpatskú Rus v Bratislave, Stanovy 
“Únie kožedelníku v ČSR”, miestnej skupiny v Bratislave, zánik spolkov: Únia 
zamestnancov lučebných, potravných a keramických odborov, Odborového 
sdruženídělníku a dělnic knihárskych a príbuzných odborov v ČSR, miestneho 
odboru v Bratislave, Cudzineckého loveckého klubu pri Slovenskom 
cudzineckom zväze v Bratislave, Československé obce 
hudebníckesesídlemveVelkéPraze, Odborového združenia dělníku a 
řezníckych a utenářskych, odb. v Bratislave, stanovy spolku 
FreiwilligerFeuerwehrvereinzuObermetzenscifen vo Vyšnom Medzeve, 
Miestneho odboru Matice slovenskej v Môťovej, Slovenskej evanjelickej 
jednoty na Slovensku so sídlom v Myjave Brestovec, zánik Včelárskeho spolku 
so sídlom v Turej Lúke, 

 

   
300. II/4 6096 – 7437 1568 
 Stanovy spolku FreiwilligerFeuerwehrvereinzuMühlenbach so sídlom v 

Milbachu, povolenie pobytu pre cudzincov, verejná zbierka v prospech gr. kat. 
cirkevnej obce v Cabove, stanovy spolku Združenie katolíckej mládeže na 
Slovensku, miestnej skupiny v Kepeždi, zánik židovského spolku ChevraKadiša 
a odbočky Cionistického zväzu v Dolnom Kubíne, zánik spolku T. J. Orol vo 
Veľkých Ostraticiach, stanovy klubu slovenských turistov a lyžiarov v 
Krompachoch, Odboru Masarykovej ligy proti tuberkulóze v Brezne 
n/Hronom, Katolícke jednoty na Slovensku, odb. v Liptovskej Štiavnici, 
Miestneho združenia ev. a v. mládeže a Klubu slovenských turistov a lyžiarov v 
Batizovciach, spolku – Odbor slovenskej odborovej jednoty súkromných 
úradníkov v Sučanoch, Združenia katolíckej mládeže na Slovensku, miestnej 
skupiny v Jazernici, Miestneho odboru Matice slovenskej v Bystričke, 
Včelárskeho spolku v Sučanoch a okolí, 476 odboru Slovenskej evanjelickej 
jednoty na Slovensku v Príbovciach, Miestnej skupiny vo Vrútkach 
Slovenského kresťansko–sociálneho odborového združenia so sídlom v 
Bratislave, Združenia katolíckej mládeže v Kline, Zánik spolku 
TowarzystvoSzkolyLudovej w skrócemu TSL v Nižnej Lipnici,      

 

   
300. II/4 7440 – 9088 1569 
 Podporný spolok král. kat. gymnázia v Skalici, Pohrebné združenie na 

Slovensku v Slov. Ľupči, zánik spolku Stredoslovenský slovenský krajinský 
odbor – stredoslovenského spolku čsl. profesorov v Prahe, so sídlom v Žiline, 
zbierky milodarov pre kostoly, spolok Spoločnosť Slovenského Červeného 
kríža v Bratislave, odbor Slovenskej odborovej jednoty súkromných úradníkov 
v Katarínskej Huti, zánik židovského spolku ChevraKadische v Námestove, 
zbierka na stavbu Štátnej ľudovej školy v Podbranči, Spoločenstvo mäsiarov a 
údenárov v Bratislave, zánik Miestnej skupiny v Levoči Prumyslového 

 



 

zväzudelníctvastavebního v ČSR, rozpustenie spolkov býv. sociálno–
demokraticke strany, stanovy spolku SlovakischeRoterKreutz–Deutsche 
Saktion v Gelnici, Loveckého ochranného spolku v Stropkove, rozpustenie 
Miestnej organizácie odborovej ednoty republikánskych zamestnancov v 
Bratislave, Všeodborového zväzu v Prahe, odbočky pre Bratislavu a okolie, 
odbor civilných zamestnancov vojenskej nemocnice v Bratislave, zánik spolku 
Ústredný zväz samosprávnych štátnych a verejných zamestnancov v 
Bratislave, Národného združenia odborových organizácií, sekcie tržných 
strážnikov, Miestnej skupiny zväzu kovorobotníkov ČSR so sídlom v Prahe, 
odbor v Bratislave, stanovy Spolku čsl. soc. dem. právnikov na  Slovensku a 
Podkarpatskej Rusi v Bratislave, vylúčenie Židov z oprávnenia viesť slovenské 
motorové vozidlá, stanovy spolku 442 odbor Slovenskej evanjelickej jednoty 
na Slovensku v Čataji, zánik spolku Kresťanské roľnícke združenie v Zlatne.  

   
300. II/4 9089 – 9185 1570 
 Zánik Miestnej skupiny Družstva vojnových poškodencov v Tesároch, Spolku 

pre chov ošípaných s plemennou knihou v Tesároch n/Žitavou, Kresťanské 
roľnícke združenia v Mlynských Tesároch a v Opatovciach n/Žitavou, 
Šachového klubu v Zlatých Moravciach, Združenia katolíckej mládeže na 
Slovensku, miestnej skupiny v Nemciach, spolku Kresťanské roľnícke združenie 
v Zlatých Moravciach, Zväzu slovenského učiteľstva v Zlatých Moravciach, 
Speváckeho zmiešaného zboru učiteľstva škodského inšpektorátu Žitavan v 
Zlatých Moravciach, Miestnej skupiny družiny čsl. vojnových poškodencov v 
Chyzerovciach, spolku Java klub pob. v Zlatých Moravciach, Zväzu slovenských 
hostinských a kaviarnikov v Zlatých Moravciach, Kresťansko roľníckeho 
združenia v Hosťovciach, Združenia katolíckej mládeže v Chyzarovciach, 
Kresťanského spolku v Zlatých Moravciach, Kresťanského roľníckeho združenia 
v Chyzerovciach, Verešváre, Žiline a Veľkých Vozokanoch, kinematografický 
kultúrny fond. 

 

   
300. II/4 9200 – 9743 1571 
 Zánik Miestnej jednoty slovenského dorastu a Miestnej skupiny Slovenského 

kresťanského–sociálneho dobrovoľného združenia v Chyzerovciach, zánik 
Kresťanského roľníckeho združenia v Kňažiciach, Ústrednej karity na 
Slovensku, odb. v Dolných Slažanoch, Združenia katolíckej mládeže n 
Slovensku – miestnej skupiny v Nevidzanoch, Kresťanského roľníckeho 
združenia v Nevidzanoch a Nemciach, Združenia katolíckej mládeže na 
Slovensku – miestnej skupiny v Nemciach, Miestnej skupiny Slovenského 
kresťansko–sociálneho odborového združenia v Hron. Nemciach, Združenia 
Slovenskej katolíckej mládeže v Čaradiciach, a Verešvári, stanovy Loveckého 
ochranného spolku v Piešťanoch, výstavba verejných krytov pre CPO, 
opatrenia veliteľstva vzdušných obranných zbraní CPO, spolok Odbor 
Pohronskej jednoty Radhošť v Bratislave,   

 

   
300. II/4 399 – 1000 1572 
 Zbierka v prospech dramatického krúžku miestneho odboru Matice Slovenskej 

v Bratislave, cenzúry filmov. 
 

   
300. II/4 9898 – 11529 1573 
 Povolenia pobytu pre cudzincov, zánik Spolku pre podporovanie a vzdelávanie 

slov. bratov škôl kresťanských v Bojnej,spolku Deutsche Hans v Bratislave, 
 



 

spolku LandwirtschaftlicherCasino – Verein v Matejovciach, 
   
300. II/4 11550 – 14313 1574 
 Úprava malého pohraničného styku s Maďarskom, stanovy Spolku 502 odboru 

Slov. ev. a v. jednoty na Slovensku v Radvanovciach, rozpustenie 
Robotníckeho ochotníckeho divadelného spolku v Bratislave, spolku 
ChevraKadischa v Zlatých Moravciach, stanovy Katolíckej jednoty na Slovensku 
odb. v Konskom, zánik spolku Klub čsl. filatelistov v Nitre, Združenia výrobcov 
mlieka v Nitre, Miestnej skupiny Ústredného zväzu cionistického v Trebišove, 
stanovy spolku 506 odbor Slov. ev. jednoty na Slovensku na Myjave u Svítkov, 
zmena stanov firmy Cukrovary Karola Stummeraúčastinná spoločnosť  v 
Trnave, kinolicencie, zánik Okresnej skupiny zväzu slovenských hostinských a 
kaviarnikov pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, schválenie stanov spolku 
Živeny v Ratkovej, Združenie katolíckej mládeže n Slovensku, miestnej skupiny 
v Hornej Vsi pri Kremnici, presídlenie Slovákov z Juhoslávie na Slovensko, 
rozpustenie spolku Sokolská župa Pohronská Detvan v Banskej Bystrici, spolku 
Meštianska beseda v Slovenskej Lupči, stanovy klubu slovenských turistov a 
lyžiarov v Modre, rozpustenie spolku Priemyslový svazlučebího sklárskeho a 
keramického dělníctva v ČSR v Bánovciach n/Bebravou, stanovy spolku 
Divadelný odbor HM v Báhoni, zmena stanov Podporujúceho spolku 
vyslužilých vojakov M. R. Štefánika v Cajle.    

 

   
300. II/4 14331– 16166 1575 
 Stanovy Miestnej skupiny Družiny vojnových a povojnových poškodencov v 

Trnave, povolenie pobytu pre cudzincov, stanovy spolku Národná jednota v 
Jasení, zriadenie spolku pre vzájomné poisťovanie rožného statku v 
Skačanoch, zánik Kresťanského roľníckeho združenia v Slepčanoch, stanovy 
Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Lipianoch, výnimočné opatrenia voči 
zamestnancom židovského vierovyznania, kinematografické licencie, Židovský 
ženský spolok v Žarnovici, spolok Prumyslový zvazbaníku v ČSR, skupina v 
Hôrke, spolok Volksverein in Vrícko – Munichweis vo Vrútkach, rozpustenie 
židovských spolkov v Novom Meste n/Váhom, spolku Kresťanské roľnícke 
združenie a Spolku pre chov ošípaných v Čajkove, Kresťanského roľníckeho  
združenia v Martine, vo Večiciach a Ladciach, Kresťanského roľníckeho 
združenia, Združenia katolíckej mládeže na Slovensku a Odbočky 
všeodborového združenia slovenských kresťanských socialistov v Obiciach, 
Združenia katolíckej mládeže na Slovensku v Kľačanoch, Spolku kresťanské 
roľnícke združenie v Hostí. 

 

   
300. II/4 16167 – 18679  1576 
 Zánik Odbočky slovenskej ovocinárskej spoločnosti v Hostí, Kresťanského 

roľníckeho združenia v Choči, stanovy Miestneho združenia ev. a. v. mládeže v 
Zolnej, spolku Vollksverein in Blaufuss v Bleufusse, stanovy Združenia 
katolíckej mládeže na Slovensku v Rosine, Odbočky Slovenskej ovocinárskej 
spoločnosti v Kochanovciach, zánik Národohospodárskeho zboru nitrianskeho 
v Nitre, Združenia katolíckej mládeže na Slovensku v Zlatne pri Lučenci, v 
Polkove a Neštichu, osnova vládneho návrhu zákona o spolkoch, zánik 
Vzdelávacieho spolku veličianskej mládeže vo Veličnej, Čsl. obce legionárskej v 
Trenčianskej Teplej, Spolok vyslúžilých vojakov M. R. Štefánika v Pezinku, 
Dredoma – družstvo pre vývoz dreva s. r. o. v Bratislave, stanovy 509. odboru 
Slovenskej ev. jednoty na Slovensku v Kežmarku, 510. odboru Slovenskej ev. 

 



 

jednoty na Slovensku v Krížovej Vsi, Klubu slovenských turistov a lyžiarov v 
Baťovanoch. 

   
300. II/4 18728 – 20463 1577 
 Likvidácia verejnej zbierky usporiadanej na postavenie Štúrovho pomníka v 

Bánovciach n/Bebravou, zmena stanov Spolku vyslúžilých vojakov M. R. 
Štefánika v Trenčianskych Tepliciach, stanovy Študentskej matice v Lučenci, 
Čsl. Červeného kríža v Snine, rozpustenie spolku Dunajská stráž v Bratislave, 
spolok Slovenské kresťansko–sociálne odborové združenie v Bratislave, 
stanovy 503. odboru  Slovenskej ev. jednoty na Slovensku v Hornom Jasene, 
zánik Dramatického krúžku mládeže M. R. Štefánika v Prešove, stanovy 
Združenia katolíckej mládeže na Slovensku v Zelenči, Združenia kat. mládeže v 
Utekáči a v Kokave n/Rimavicou, zánik Miestnej odbočky I. spolku väzenskej 
stráže ČSR v Prešove, Spolku novomestského a okolitého obchodníctva v 
Novom Meste n/Váhom, spolku ChevraKadischaBikurCholimCmilusChasudim 
v Novom Meste n/Váhom. 

 

   
300. II/4 20475 – 21125 1578 
 Zánik Skupiny mestskej tržnej stráže Ústředního zvazu samosprávnych 

státních a verejných zamestnancov v Bratislave, Odbočky združení italských 
legionáru v Nitre, Miestnej jednoty čsl. obce legionárskej v Nitre, župy 
nitrianskej spolku dôchodkových úradníkov na Slovensku v Nitre, spolku 
Liedertafel v Bratislave, stanovy Združenia katolíckej mládeže na Slovensku v 
Hronci, rozpustenie Všeodborového združenia zväzulučebního robotníctva v 
Trebišove, zákaz činnosti Židovskej strany na Slovensku, stanovy Včelárskeho 
spolku v Dolnej Mičinej, zánik Robotníckej výpomocnej pokladnice továrne na 
gumy so sídlom v Petržalke, stanovy Miestneho odboru Matice slovenskej v 
Oslanoch, zánik spolku Nitran – slovenských akademikov v Nitre, Roľníckej 
besedy v Kysaku, stanovy 496. odboru Slovenskej ev. a v. jednoty v Čižaticiach, 
zánik Roľníckej besedy v Ploskom vo Veľkej Lodine, v Buneticiach a v Malej 
Vieske, stanovy spolku Společnostpřátel demokratického Španielska, zoznam 
legionárskych a dobrovoľníckych spolkov. 

 

   
300. II/4 21127 – 21748 1579 
 Zánik Roľníckej besedy v Kacerovských Pekľanoch, Slovenskej roľníckej jednoty 

v Chrastnom, v Bratislave, v Opinej, V Boliarove, v Kacerovskom Lipovci a v 
Kostoľanoch nad hor., zánik Kresťansko–roľníckeho združenia v Kecer. 
Pekľanoch, Roľníckej besedy v Ptáčkovciach, Slovenskej roľníckej jednoty v 
Bratislave, odbor v Mudrovciach, stanovy Združenia katolícke mládeže na 
Slovensku v Ujlaku, Miestneho združenia ev. a v. mládeže v Kostolnom, 
Združenia katolíckej mládeže na Slovensku v Kováčovej, Miestneho združenia 
ev. a. v. mládeže v Myjave–Polianke, 512. odborom Slovenskej ev. jednoty na 
Slovensku v Podkylave, kinematografické licencie, zánik Ochranného zväzu 
úver poskytujúcich obchodníkov a živnostníkov v Bratislave, stanovy odboru 
zväzu Československého díla v Bratislave, Miestneho združenia ev. a v. 
mládeže vo Veľkom Folkmári, zánik Krajinského spolku učiteľstva 
meštianskych škôl v Banskej Bystrici. 

 

   
300. II/4 22055 – 23007 1580 
 Stanovy Včelárskeho spolku v Liptovskej Lužnej, Roľníckej svojpomoci v Skalici, 

povolenie pobytu pre cudzincov, Združenie katolíckej mládeže na Slovensku v 
 



 

Turčiansky Sv. Martin e, rozpustenie spolkov v rámci Komunistickej strany, 
stanovy Katolíckej jednoty na Slovensku v Brezne nad Hronom, Miestneho 
združenia ev. a v.  mládeže v Hornej Mičinej, protižidovské opatrenia.  

   
300. II/4 23174 – 24866 1581 
 Zánik spolku Singverein Pressburg v Bratislave, Slovenského zväzu pre 

povznesenie cudzincov v Bratislave, cestovné pasy, bulharský zákon na 
ochranu národa – oznámenie židovského pôvodu, stanovy Slovenského 
ochotníckeho divadelného krúžku v Borskom Sv. Jury, Strelecký spolok v 
Spišskej Belej, zákaz prevádzania živnosti hostinskej a výčapníckej v Hlohovci,  
zánik spolku ChevraKadischa v Medzilaborciach, stanovy Živeny v Hnúšti, 
Spolku pre vzájomné poisťovanie rožného statku, zánik jednoty čsl. obce 
legionárskej v Zlatých Moravciach, skupiny zriadencov štátneho žrebčinca v 
Topoľčanoch. 

 

   
300. II/4 25188 – 25985 1582 
 Stanovy Miestneho odboru Ligy proti tuberkulóze v Dobšinej, požiare, 

povolenia pobytu pre cudzincov, stanovy Miestneho združenia ev. a v. 
mládeže v Hronskej Breznici, 472. odbor Slovenskej jednoty na Slovensku v 
Jesenovom, likvidácia židovských podnikov, stanovy Združenia katolíckej 
mládeže na Slovensku v Trebostove, Miestneho združenia ev. a v. mládeže v 
Šuľove Hradnej, rozpustenie miestnej odbočky Ústredného zväzu 
sionistického pre Slovensko v Spišskom Podhradí, Maďarského kultúrneho 
spolku na Slovensku, Miestnej skupiny v Gelnici, v Nitre a v Dobšinej.   

 

   
300. II/4 25987 – 26682 1583 
 Rozpustenie Maďarského kultúrneho spolku na Slovensku miestnej skupiny v 

Prešove, Levočského dobročinného dámskeho židovského spolku, Židovského 
spolkuWizo v Spišskom Podhradí, Okresného združenia úradníkov, učiteľov a 
zriadencov Republikánskej strany maloroľníckeho ľudu v Prievidzi, Miestnej 
organizácie odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Prievidzi a v 
Malej Lehote, Miestnej skupiny Priemyselného zväzu ban íkov v ČSR v 
Handlovej, zmena stanov Klubu čsl. turistov vo Zvolene, odboru Masarykovej 
ligy proti tuberkulóze v Bardejove, založenie Spolku pre vzájomné poisťovanie 
rožného statku v Králikoch, v Pribiline a Silvaši, rozpustenie Maďarského 
kultúrneho spolku na Slovensku – miestnej skupiny v Poprade, obmedzenie 
voľného pobytu cigáňov, rozpustenie Slovenského zväzu firiem zariaďujúcich 
ústredné kúrenie v Bratislave. 

 

   
300. II/4 26684 – 28103 1584 
 Kinematografické licencie, cestovné pasy, stanovy odboru Masarykovej ligy 

proti tuberkulóze v Námestove, Spolku absolventiek štátnej hosp. školy v 
Hrachovom, rozpustenie Odbočky zväzu čsl. dôstojníctva v Nitre, zmena 
stanov Pohrebného spolku zvolenské továrne na železo a plechy – Union vo 
Zvolene, zánik Spolku kresťansko–roľníckeho združenia vo Vieske n/Žitavou, 
odbočky Sväzu ľudových zemedelcov slovenských vo Vieske n/Žitavou, Spolku 
kresťanského roľníckeho združenia v Mankovciach, stanovy odboru 
Masarykovej ligy proti tuberkulóze v Lipt. Sv. Mikuláši, výkazy Československej 
obilnej spoločnosti za roky 1937/1938, zánik Zväzu sociálno–demokratických 
živnostníkov a obchodníkov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v Bratislave, 
Ruského sokola v Bratislave, Odborového združení dělníku kominárskych v 

 



 

ČSR, odbočky v Bratislave. 
   
300. II/4 28129 – 30660 1585 
 Repatriácia Rumunov z Nemecka cez Slovenskú republiku, rozpustenie 

miestnej organizácie odborovej jednoty rep. zamestnancov v Lukavici, zákaz 
kočovania Cigáňov v Topoľčanoch, zánik Slovenskej roľníckej jednoty v 
Rozhanovciach, stanovy 505 odboru Slovenskej ev. a v. jednoty na Slovensku v 
Štôle, odbočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti vo Vranove n/Topľou, 
podpora Slovenskému ľudovému divadlu Fraňa Devínskeho v Bratislave, 
rozpustenia spolku ChevraKadiša v Holíči, cestovné pasy, stanovy Divadelného 
krúžku Združenia kat. mládeže v Žarnovici, odbočky Slovenskej spoločnosti so 
sídlom v Opatovej, Združenia katolíckej mládeže na Slovensku v Žiline, 
Miestneho združenia ev. a v. mládeže v Myjave–Brestovci a v Myjave u 
Baranov, zánik Loveckého klubu Hubertus v Prešove, stanovenie mestskej 
vlajky pre Ružomberok, zmena stanov Priateľského podporujúceho spolku 
vojenských vyslúžilcov vo Sv. Jure, stanovy 507. Slovenskej ev. jednoty na 
Slovensku v Pavčinej Lehote, rozpustenie spolku ChevraKadischa v Nitre, 
kinematografické licencie, zánik spolku DeutscherKulturverbandAltnasser v 
Starej Vode a v Kremnici, stanovy 447. odboru Slovenskej ev. jednoty na 
Slovensku v Bardejove, zánik Sionistického ženského spolku Vizo v Prešove.  

 

   
300. II/4 30822 – 33177 1586 
 Rozpustenie Spolku majiteľov domov a pozemkov v Kremnici, 

kinematografické licencie, zánik Maďarského peveckého zväzu v 
Československu v Bratislave, stanovy športového klubu Kábel v Bratislave, 
spolku Klub filatelistov v Levoči, odbočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti v 
Prenčove, 394. odboru Slov. ev. jednoty na Slovensku v Chmeľove, pohraničný 
styk slovensko–maďarský, stanovy Združenia katolíckej mládeže na Slovensku 
v Seredi, Pohrebného krúžku Bacúch a okolie v Bacúchu, zánik Slovenského 
osvetového spolku Židov v Trnave, stanovy Združenia katolíckej mládeže na 
Slovensku v Pezinku, štátny príspevok na činnosť Hlinkovej mládeže, stanovy 
Združenia katolíckej mládeže na Slovensku vo Vrbovom a Valtašúri, Živeny v 
Sečovciach, Združenia katolíckej mládeže v Sildichiach, spolku Okresná 
starostlivosť o mládež v Stropkove, Miestneho odboru Slovenskej 
rímskokatolíckej jednoty na Slovensku v Brezne nad Hronom, zánik 
Krajinského združenia ľudových absolventov hospodárskych škôl v Bratislave.  

 

   
300. II/4 33194 – 35747 1587 
 Stanovy klubu dámskych kaderníkov na Slovensku v Trenčíne, vydávanie 

pasov, stanovy Združenia katolíckej mládeže na Slovensku v Močaranoch, 
živnostenské priestupky, stanovy Spolku pre vzájomné poisťovanie koní v 
Pezinku, kinematografické licencie, verejná zbierka ev. a v. farského úradu v 
Uhrovci na produktívnu starostlivosť o  nezamestnaných, zánik Nezávislej 
jednoty čsl. legionárov v Banskej  Bystrici, Židovská náboženská obec v Holíči, 
zánik Miestnej jednoty Slovensko roľníckeho dorastu v Banskej Bystrici, Čsl. 
šachového klubu v Nitre, dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a 
Maďarského kráľovstva vo veci upravenia pohraničného styku, stanovy 
Včelárskeho spolku v Bratislave, Miestneho spolku Ligy proti tuberkulóze so 
sídlom v Humennom a v Snine, zánik spolku S. K. Tatrín v Čachticiach, zmena 
stanov odbočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti v Skale.  

 

   



 

300. II/4 35748 – 38964 1588 
 Stanovy Miestneho združenia ev. a v. mládeže Ľ. Štúra v Čremošnom, 

Včelárskeho spolku v Dubovej, zánik spolku Kolo–Polskie v Bratislave, 
cestovného hospodárskeho spolku Globus v Bratislave, odboru Spolku čsl. 
inženýru v Bratislave, stavba colnice v Turzovke, stanovy Spolku ev. a v. 
mládeže vo Vyšnej Slanej a v Rohovciach,  zánik Klubu strojných a 
dennikárskych sadzačov v Bratislave, Židovského ženského dobročinného 
spolku vo Veľkej Bytči, spolku AhavathZion vo Veľkej Bytči, Speváckeho zboru 
Legionár v Bratislave, stanovy odbočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti v 
Ľubietovej, stanovy Jednoty štátnych zriadencov v Ilave, rozpustenie odbočky 
Ústredného sväzucionistického v Bardejove, stanovy Včelárskeho spolku v 
Zakamennom, spolok dieDielletanten v Matejovciach, obmedzenie proti 
Židom v Turčiansky Sv. Martin e, kino Sitno v Pukanci, rozpustenie židovských 
spolkov a organizácií v Kurime, protižidovské opatrenia v Trenčíne, stanovy 
spolku Čsl. Červeného kríža  v Utekáči, zánik spolku Melicher – cudzojazyčný 
krúžok v Žiline, zbierka HSĽS v prospech obcí na Záhorí postihnutých 
povodňou, zmena stanov spolku Odbočka Slovenskej ovocinárskej spoločnosti 
v Spišskej Novej Vsi, zánik Miestnych odborov Československej obchodnej 
besedy pre Prievidzu a okolie. 

 

   
300. II/4 38965 – 42182 1589 
 Zánik Národne–kultúrneho domu v Handlovej, Družiny kresťanského 

roľníckeho združenia v Novákoch, štátna podpora na činnosť HM, zánik spolku 
Skupina zväzulučebného robotníctva v ČSR v Hermanci, Spolku pre 
podporovanie študujúcich v Prešove, stanovy Klubu slovenských turistov a 
lyžiarov v Utekáči, spolku Slovenského červeného kríža v Lovinobani, 
Miestneho združenia ev. a v. mládeže vo Valkove, spolku Katolícka jednota na 
Slovensku odb. v Hornej Lehote, Miestneho odboru Matice slovenskej v 
Šumiaci, Slovenskej remeselníckej a obchodníckej jednoty, odbočky v 
Ľubietovej, zánik Klubu čsl. turistov stredoslovanskej župy v Banskej Bystrici, 
stanovy Miestnej skupiny v Hronci – všeodborového Slovenského kresťansko–
sociálneho odborového združenia v Bratislave, Klubu čsl. filatelisitov v 
Považskej Bystrici, Združenia mládeže Andreja Hlinku vo Vyšnej magnezitovej 
továrni, povolenia pobytu pre cudzincov, stanovy Združenia katolíckej 
mládeže na Slovensku v Alekšinciach, Lukašovciach a Rajci, zánik Zväzu 
ľudových zemedelcov slovenských v Bratislave, Židovského dobročinného 
ženského spolku v Banskej Bystrici, zmena stanov Odbočky Slovenskej 
ovocinárskej spoločnosti v Trenčianskej Teplej, zánik Odborového 
sväzutrhovcu  a podomníchobchodníku v ČSR odb. v Nitre. 

 

   
300. II/4 42183 – 44989 1590 
 Zánik Mestského okrášľovacieho spolku v Nitre, Okresnej jednoty zväzu 

slovenského učiteľstva v Nitre, Zátišia–spolku pre udržovanie ozdravovne 
zamestnancov Policajného riaditeľstva v Košiciach, Spolku berných úradníkov 
v Nitre, kinematografické licencie, stanovy 518 odboru Slovenskej ev. jednoty 
na Slovensku so sídlom vo Viglášskej Hute, Kalinke a v Turej Lúke u 
Belanských, povolenia pobytu pre cudzincov, živnostenské priestupky, stanovy 
Miestnej odbočky Zväzu slovenských remeselníkov a obchodníkov v Divíne , 
Miestneho odboru Slovenskej rímsko–katolícke jednoty na Slovensku v 
Bravacove, nález pokladu vo Falkušovej.   

 

   



 

300. II/4 44991 – 46111 1591 
 Rozpustenie židovského spolku Židovské deti – odievajúci spolok, spolku 

Agudas–Isroel– organizácie mládeže na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, 
Židovského patronátneho spolku na Slovensku, stanovy odboru Slovenskej 
odborovej jednoty súkromných úradníkov vo Veľkej Bytči, udelenie štátneho 
občianstva, stanovy združenia katolíckej mládeže na Slovensku v Budimíri, 
malý pohraničný styk maďarsko–slovenský, stanovy združenia katolíckej 
mládeže na Slovensku v Budimíri, Divadelného krúžku Hviezdoslavov v 
Čachticiach. 

 

   
300. II/4 46433 – 49621 1592 
 Zánik spolku Anthroposofická jednota v Bratislave, kinematografické licencie, 

stanovy 514. odboru Slovenskej ev. jednoty na Slovensku v Bošáci, zmena 
stanov Odbočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti v Myjave, zánik 
Roľníckeho speváckeho spolku Echo v Bratislave, zakladanie trampských 
spolkov, zmena stanov Odboru Masarykovej Ligy proti tuberkulóze v Starej 
Ľubovni, súdny spis vo veci Jozefa Biloveszkého, rim. kat. farár v Sennom, okr. 
Michalovce, zánik spolku Typografia v Prahe, fil. v Bratislave, doprava medzi 
Viedňou a Krakovom, zmena stanov Odbočky Slovenskej ovocinárskej 
spoločnosti vo Veľkej Bytči, spolok Všeobecný hospodársky klub v Bratislave, 
stanovy Miestnej skupiny v Bratislave – tabakovej továrne Slovenského 
kresťansko–sociálneho odborového združenia v Bratislave, kočujúci Cigáni v 
Popudinách, zánik spolku Orol v Michalovciach, stanovy Zväzu slovenských 
remeselníkov a obchodníkov v Bratislave, odbor v Prievidzi, Spolku priateľov 
Slovenskej techniky v Bratislave, stanovy Miestneho združenia ev. a v. 
mládeže na Myjave u Tažíkov, protižidovské opatrenia v Poprade, zánik spolku 
CzechoslovakiaiMagyarúszószövetség v Bratislave, Gordonia – akademického 
spolku realistických sionistov v Bratislave, Odbočky zväzu civilnej stráže 
bezpečnosti v Bratislave, Odbočky zväzu civilnej stráže bezpečnosti v 
Bratislave, Združenia legionárskeho dorastu pre Bratislavu. 

 

   
300. II/4 49622 – 49946  1593 
 Zánik Zväzu ľudových obchodníkov a živnostníkov na Slovensku, živnostenské 

priestupky, zmena stanov Spolku vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefńika v 
Novom Meste nad Váhom, zánik židovského spolku MensaAcademicaJudoica 
v Bratislave,  Združenia židovských akademikov Slovákov v Bratislave, 
židovského spolku Esra – pomoc v núdzi v Bratislave, Organizácia sionistických 
žien a dievčat pre Slovákov so sídlom v Bratislave, Nemocenského spolku 
obchodníku, živnostníku a ostatníchnepodléhajícich povinnému pojištení v 
Bratislave, Zemského sväzu obchodníkov drevom a stavebným materiálom na 
Slovensku a Podkarpatskej Rusi, židovského spolku Marpe –Lenepeš v 
Bratislave, Chevramevakšethora v Bratislave, Zemského Zväzu sobotu 
svätiacich židovských obchodníkov v Bratislave, Vzájomnosť AhavatChaverina 
v Bratislave, Kultúrneho združenia židovských akademikov Maimonides v 
Bratislave, SchasChevraMaschikeTora – Izraelitského spolku duševnej správy v 
Bratislave, Spolku židovskej nemocnice pre Slovensko v Bratislave, Zemského 
zväzu obchodníkov obuvou pre Slovensko a Podkarpatskú Rus v Bratislave, 
PoalZedek spolku pre duševnú správu v Bratislave, Vdovy a siroty 
podporujúceho spolku v Bratislave, Ženského spolku Izrael náboženskej obce v 
Bratislave na podporu ostýchavých, chudých a nemocných v Bratislave, 
Židovského učiteľského spolku v Bratislave, spolku Mizrachi v Bratislave, 

 



 

Hebrejského jazykového a školského spolku v Bratislave, spolku Dobročinnosť 
na podporovanie do núdze padlých Židov v Bratislave, spolku MachzikeHodas 
v Bratislave, Šachového klubu Rubinstein v Bratislave, Šermiarskeho klubu 
Jungmann v Bratislave. 

   
300.  II/4 49947 – 52317 1594 
 Rozpustenie zväzu obchodníkov obilím, zemedelskými plodinami a tovarom 

pre Slovensko a Podkarpatskú Rus v Bratislave,Spolku židovských učiteľov na 
Slovensku v Bratislave, Zväzu slovenských Židov v Bratislave, Ústrednej 
židovskej starostlivosti v Bratislave , Samopomoci – spolku študentov Židov v 
Poľsku v Bratislave, Spolku pre židovských osirelých chlapcov 
/Chevrajeruchinjosaun/ v Bratislave, stanovy Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Sučanoch, Združenie ev. a v. mládeže v Štiavničke, rozpustenie 
Krajinského sväzu obchodníkov vínom na Slovensku v Bratislave, Zväzu 
obchodníkov perím na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v Bratislave, spolku 
TorasCheset v Bratislave, Modlitebného spolku Beth–Jakob v Bratislave, 
Židovského prázdninového domova v Bratislave, Zemského dobročinného 
spolku pri židovskej náboženskej obci hebrejský EzrethRašim v Bratislave, 
Vzájomnosť – spolku domácich zamestnancov v Bratislave, stanovy 422. 
odboru Slovenskej ev. jednoty na Slovensku v Zem. Podhradí, zmena stanov 
Odboru Masarykovej Ligy proti tuberkulóze v Malackách, prevzatie majetku 
Odborovej jednoty zemedelských a lesných zamestnancov v Beňuši, Pohorelej, 
Braväcove a Podbrezovej, Zväzu kovorobotníkov v ČS– skupiny v Hronci, 
Odborového združenia kovopracovníkov odbočky Lopej – Podbrezová, Zväzu 
kovorobotníkov skupiny v Hronci, Odborovej organizácie republikánskych 
zamestnancov v Mýte pod Ďumbierom, stanovy Odbočky Slovenskej 
ovocinárskej spoločnosti v Trenč. Tepliciach, Miestneho združenia ev. mládeže 
v Krajnom a Trlinku, zánik spolku Spoločenský tanečný klub v Bratislave, 
úhrada výdavkov spojených s výcvikom záložníkov, stanovy športového spolku 
Prorok v Prievoze.   

 

   
300. II/4 523557 – 54483 1595 
 Zánik spolku W.I.Z.O. – organizácie židovských dievčat v Nitre, Slovenského 

avantgardného divadla v Bratislave, spolku Ruska beseda v Bratislave, 
Československého združenia pre Spoločnosť národov so sídlom v Bratislave, 
Peveckého združení čsl. obce delnícké Slovan v Bratislave, židovského Spolku 
pre výbavu nemajetných mladúch v Bratislave, Ligy proti komunistom v 
Bratislave, Zemedelskéhozväzuobchodníkov kožami a remeňmi na Slovensku a 
Podkarpatskej Rusi v Bratislave, Zemskej jednoty predavačov tabaku na 
Slovensku v Bratislave, Zväzu skladníkov piva na Slovensku a Podkarpatskej 
Rusi v Bratislave, židovského Spolku zástupcov mlynov na Slovensku v 
Bratislave, židovského spolku Zemský zväz obchodníkov dámskym a pánskym 
šatstvom a konferencionárov v Bratislave, Bratislavského spolku židovskej 
kuchyne, židovský spolok Zväz čsl. záujemcov pre obchod s Orientom v 
Bratislave, Zväzucionistických akademikov El–Al v Bratislave, spolku 
TunimeDerech v Bratislave, spolok Internát verejnej rabínskej školy v Ješiva v 
Bratislave, Ligy intelektuálnych cionistov v Bratislave, spolku OahavatCion v 
Bratislave, Športového klubu Makabica v Bratislave, Zväzu židovskej 
starostlivosti o mládež na Slovensku, Spolku židovskej mládeže v Bratislave, 
Spolku mladých slovenských spisovateľov v  Bratislave, Športového 
divadelného krúžku Ľ. Štúra v Závodí pri Žiline, Spolku učiteľov 

 



 

vysokoškolských v Bratislave, Spoločnosti pre hudobnú výchovu v Prahe, 
odbor v Bratislave, schválenie stanov Odbočky Slovenskej ovocinárskej 
spoločnosti v Bátovciach. 

   
300. II/4 54517 – 58573 1596 
 Zánik Národného združenia odborovej organizácie sekcie všeodborovej v 

Prahe, odbor v Banskej Bystrici, Samaritu – spolku pre podporovanie rodín a 
opustených detí v Bratislave, zmena stanovÚstredia zväzu slovenských 
dopravných zamestnancov v Bratislave, stanovy Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Terchovej, zánik Západoslovenskej župy Ústrednej jednoty čsl. 
šachistov v Bratislave, kinematografické licencie, stanovy Spolku pre vzájomné 
poisťovanie rožného statku v Lešti, odboru Slovenskej odborovej jednoty 
súkromných úradníkov v Šimonovanoch – Baťovanoch, Združenia ev. a v. 
mládeže v Kostolnom – Babulicovom Vrchu, Divadelného krúžku v Zohore, 
Včelárskeho spolku vo Vrbovom, Združenia katolíckej mládeže na Slovensku v 
Šágu, Spolku pre vzájomné poisťovanie koní v Pravoticiach, zákaz vzájomného 
styku Árijcov so Židmi v Púchove, stanovy Odbočky Slovenskej ovocinárskej 
spoločnosti v Pukanci, zánik Odbočky Zväzu slov. aut. civilných inžinierov pre 
ČSR v Bratislave, Organizácie rím. kat. organistov na Slovensku v Brat islave, 
Športového klubu Labor v Bratislave, Zväz slovenských remeselníkov a 
obchodníkov odb. v Dolnom Kubíne.   

 

   
300. II/4 58592 – 63998 1597 
 Zánik spolku pre medzinárodnú kultúrnu prácu v Bratislave, Ruského klubu v 

Bratislave, schválenie stanov spolku S. K. Donaustadt “Pressburg” v Bratislave, 
Miestneho združenia ev. a v. mládeže v Stredných Plachtinciach, Miestnej 
odbočky Zväzu čsl. domobrany z Itálie pre Trebišov, spolku Katolícka pohrebná 
jednota v Turanoch, žiadosti o cestovné pasy, stanovy Spolku pre vzájomné 
poisťovanie rožného statku v Detvianskej Huti, Organizácia záchrannej služby 
na Slovensku, stanovy Združenia katolíckej mládeže na Slovensku v Slovänoch, 
v Ležiakove a v Závode, 471. odboru Slov. ev. jednoty na Slovensku v Budiši, 
Včelárskeho spolku v Banskej Belej, odňatie zbraní a zbrojných lístkov Židom, 
stanovy Združenia ev. a v. mládeže vo Veľkých Teriakovciach, Odbočky 
Slovenskej ovocinárskej spoločnosti v Mestečku, živnostenské priestupky, 
stanovy Odbočky Zvazu čsl. dôstojníctva v Prešove, zánik zväzu čsl. 
rotmajstrov v Prešove, Šachového klubu v Levoči, Katolíckej jednoty na 
Slovensku odb. v Pružine. 

 

   
300. II/4 64028 – 69742 1598 
 Stanovy Združenia katolíckej mládeže na Slovensku v Slavošovciach, 

Včelárskeho spolku v Dojči, Miestneho združenia ev. a v. mládeže v 
Michalovciach, Združenia kat. mládeže na Slovensku v Trnave a vo Švábe, 
Divadelný krúžok Lipa v Liptovskej Štiavnici, Miestneho združenia ev. a v. 
mládeže v Daňovej, obmedzenia proti Židom v Bratislave a Slovanoch, Odboru 
slovenskej odborovej jednoty súkromných úradníkov vo Vranove nad Topľou, 
udeľovanie víz, stanovy Odbočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti v Tŕní, 
zánik spolku Nezávislá jednota čsl. legionárov v Prešove, 498. odboru 
Slovenskej evanjelickej jednoty na Slovensku v Liptovskom Ondreji, povolenia 
pobytu pre cudzincov, zánik Krajinského zväzu obchodníkov dobytkom na 
Slovensku a Podkarpatskej Rusi, Bratislava, Akademického odboru čsl. 
abstinentného zväzu pre Slovensko v Bratislave, Zemského odboru 

 



 

Krajinského ústredia pre Slovensko v Bratislave, štátny príspevok na HG, 
stanovy 499. odboru Slovenskej ev. jednoty na Slovensku v Beňadikovej, malý 
pohraničný styk s Maďarskom. 

   
300. II/4 69748 – 72948 1599 
 Stanovy I. bratislavského podporujúceho spolku vojenských vyslúžilcov v 

Bratislave, živnostenské priestupky, stanovy Zväzu slovenských remeselníkov a 
obchodníkov v Uhorskej Vsi, zánik spolku Mlieko – zväz v Bratislave, stanovy 
515. odboru Slovenskej ev. jednoty na Slovensku v Ploštíne, 516. odboru 
Slovenskej jednoty v Ilave, výnimočné opatrenia na ochranu lesov v 
Piešťanskom okrese, zánik Zemedelskej jednoty v ČSR, odb. v Bratislave, 
zmena stanov Podporujúceho spolku vyslúžilých vojakov v Petržalke, stanovy 
Miestneho odboru Matice slovenskej v Jamníku, protižidovské opatrení v 
osade Svit v obci Veľká, stanovy Divadelného odboru HM–HG v Máste, zánik 
pomocného spolku pre židovských priechodzích a vysťahovalcov HICEM v 
Bratislave, Zväzu technických zamestnancov Ministerstva pôšt a telegrafov, 
odbor v Bratislave, zánik Skupiny úradníkov a podúradníkov technických 
podnikov mesta Bratislavy, Spolku pre chov ošípaných v Dimburku, stanovy 
Združenia katolíckej mládeže na Slovensku, v Chorvátskom Grobe, zánik 
Miestnej skupiny Priemyselného zväzulučebného, sklárskeho a keramického 
robotníctva v Bratislave, Spolku poštových úradníkov stredoškolských v 
Bratislave. 

 

   
300. II/4 72965 – 75672 1600 
 Zánik slovenskej odbočky Národnej rady čsl. v Bratislave, spolku Slovenská 

beseda v Bratislave, spolku GartenbauundSiedlungsverein “Schöndorf” v 
Bratislave, Pohrebného spolku železničných zamestnancov v Bratislave, 
stanovy Odbočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti vo Verešvári,  
kinematografický kultúrny fond, vzorové stanovy pre rím. katolícke a grécko–
katolícke cirkevné obce, štatistika motorových vozidiel, letecká doprava, 
úprava poľovného a rybolovného poriadku, zmena stanov Odbočky Slovenskej 
ovocinárskej spoločnosti v Kube, výnimočné opatrenia na ochranu lesov a 
Prievidzskom okrese, zánik ligy čsl. motoristov miestnej odbočky v Malackách, 
stanovy 443. odboru Slovenskej ev. jednoty na Slovensku v Bratislave.  

 

   
300. II/4 75692 – 78386 1601 
 Udelenie kinematografických licencií, zánik Spolku čsl. súdnych podúradníkov 

a  zriadencov v Bratislave, Fond pre podporu vysťahovalectva Židov v 
Bratislave, licencie pre kočujúce divadlá, zánik Spolku podunajských študentov 
v Bratislave, Športového klubu Š. K. Borský Sv. Peter, zákaz vstupu Židom do 
verejných miestností v Topoľčanoch. 

 

   
300. II/4 78801 – 86745 1602 
 Zánik Šermiarskeho klubu Zitonia v Bratislave, dobročinného spolku Helvetia v 

Bratislave, Združenia fotografov Slovenska a Podkarpatskej Rusi v Bratislave, 
povolenia pobytu pre cudzincov, požiar v Bardejove, Hudobná komora v 
Bratislave, cestovanie Židov, stanovy Odbočky Slovenskej ovocinárskej 
spoločnosti v Modrom Kameni, T. J. Sokol v Žiline, spolok Okresná sedliacka 
jazda v Senici, stanovy spolku pre vzájomné poisťovanie rožného statku v 
Poprade, zánik Masarykovej ligy proti TBC v Medzilaborciach, 519. odboru 
Slovenskej ev. jednoty na Slovensku v Uhrovci, podpory živnostenským 

 



 

spoločenstvám, stanovy Štefánikovho divadelného krúžku Tauš v Myjave, 537. 
odboru Slovenskej evanjelickej jednoty na Slovensku v Hnúšti, vo Vyšnej 
Podkoradzi, v Ratkovej Suchej, v Poproči, v Kocihe, v Tisovci, v Selciach, v 
Polome, vo Vyšnom Skálniku, v Hrušove, v Strežovciach, vo Valkove, Klenovci, 
Potoku. 

   
300. II/4 86804 – 88863 1603 
 Stanovy jednoty ev. žien na Slovensku v Rovnom, Drienčanoch, Hrachove, 

Likieri, Tisovci, Babinci, Budikovanoch, Rimavskej Bani, Kokave n/Rimavicou a 
v Môlči, správa o slovenskej menšine v Maďarsku, stanovy Jednoty ev. žien vo 
Zvolenskej Slatine, Veľkej Lúke, Pliešovciach, Hájnikoch, Slatinke a Sáse, 
rozpustenie židovského spolku Ústredná organizácia obchodníctva na 
Slovensku, stanovy Jednoty ev. žien v Ivančinej,  rozpustenie odborových 
zamestnaneckých organizácií, Spolku zamestnaných lekárnikov na Slovensku, 
Miestnej skupiny Zvazu čsl. lekářu soc. dem. v Bratislave, spolku 
Bardiovskékasino, stanovy Slov. ev. jednoty v Čremošnom, Vrútkach, Záturčí, 
Veľkom Čepčíne, Dubovom, Diviakoch, Žabokrekách, Blážovciach, Turčiansky 
Sv. Martin e, Necpaloch, Malom Čepčíne, Háji, Dražkovciach, Daňovej, Belej, 
Bodorovej, Mošovciach, Podhradí, Ivaničnej, Sučanoch a Košťanoch.   

 

   
300. II/4 84804 – 88863 1604 
 Stanovy Slovenskej ev. jednoty v Háji, zánik Reform klubu v Bratislave, 

DeutschehristlicherJugendbundu v Bratislave, stanovy Slovenskej ev. jednoty v 
Podrečanoch, Bystričke, Dobroči, Kotmanovej, Deviči, zánik spolku Jednota čsl. 
Orla v Bratislave, Únie železničných zamestnancov v Prievidzi, stanovy Slov. 
ev. jednoty v Rim. Brezove a Pondelku, zánik spolku 
HumanitärerAparundUnterstützungsverein D´ alte Gmüatlichkeit v Petržalke 
a UnioAntoniana v Petržalke, stanovy Jednoty ev. žien na Slovensku v 
Moravskom Lieskovom, Dolnom Srní, Mýte pod Ďumbierom a Hornej Lehote, 
zánik miestnej odbočky Obce kovopriemyslového úradníctva a zriadenectva v 
ČSR v Bratislave, Zväzu priemyselných úradníkov pre Slovensko v Bratislave, 
stanovy 289. ZboruSlovenskej ligy v Slanici a Sečovciach, zánik Sedliackej jazdy 
v Bardiove, stanovy Jednoty ev. žien v Uhorskom, Slovenského Aeroklubu v  
Giraltovciach, Slovenského Červeného kríža v Nižnom Medzeve, Miestneho 
spolku Ligy proti TBC v Bratislave, rozpustenie Prumyslového zväzulučebního, 
sklárskeho a keramického dělníctva v Žiline, stanovy Spolku slovenských 
stenografov v Trnave. 

 

   
300. II/4 97158 – 102597 1605 
 Podomový obchod, stanovy Jednoty ev. žien na Slovensku vo Zvolene, 

požiarne výkazy, rozpustenie spolku ChevraSafardin v Prešove, stanovy 
Miestneho odboru Slov. rím. kat. jednoty na Slovensku II. Hamer pri 
Vondrišeľuokr. Gelnica, spolku Čsl. červeného kríža vo Vrútkach, zánik spolku 
AhavathIsrael na Myjave, Roľnícke besedy na Myjave, Únie železničných 
zamestnancu v ČSR, miestnej skupiny na Myjave, Roľníckej besedy v 
Podbranči, Dol. Doline a v Prietrži Paseky, T. J. Makkabea v Šaštíne, T. J. Sokol 
v Senici a v Šaštíne, Jednoty čsl. Orla v Šaštíne, Roľníckej besedy v Hlbokom, 
stanovy T. J. Sokol v Jablonici, zánik Roľníckej besedy v Cerovej– Lieskové, v 
Čároch, Čáčove, Častkovej, Dojči, Jablonici, Kovalove, Osuskom a Kunove, 
zmena stanov Masarykovej ligy proti tuberkulóze v Stropokove, zánik skupiny 
Zväzulučebného robotníctva v ČSR v Senici, Okresného združenia úradníkov, 

 



 

učiteľov a zriadencov Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho 
ľudu v Senici, Roľníckej besedy vo Vrbovom – Ostrý Vrch. 

   
300. II/4 102598 – 103292  1606 
 Zánik Roľníckej besedy v Rovensku, Rybkách, Senici, Smolinskom, Smrdákoch, 

Sobotišti, Sotine, Strážoch n/Myjavou, Štepanove, Vrbovci, Vrbovci –
Štefanovej, Vrbovci–Chvojnici, Prietrži a Rohove, Miestnej skupiny 
kresťansko–roľníckeho združenia v Čečove, Čároch, Jablonici, Koválove, 
Rovenskom, Senici, Dojči, rozpustenie Komunistickej a Sociálno–
demokratickej strany  a spolkov založených v rámci týchto strán, stanovy 
Miestneho odboru Slov. rím. kat. jednoty na Slovensku v Oščadnici, zánik 
Okresnej jednoty sväzu slovenského   učiteľstva na Myjave, Miestnej 
odborovej organizácie učiteľstva na Myjave, Miestnej odborovej organizácie 
jednoty rep. zamestnancov na Myjave, Roľníckej besedy na Myjave, stanovy 
Spolku pre vzájomné poisťovanie rožného statku v Grinave, Bánovciach 
n/Bebravou, Odbočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti v Detve.   

 

   
300. II/4 103504 – 112589 1607 
 Stanovy Združenia katolíckej mládeže na Slovensku v Lednici, rozpustenie 

spolku Kruh prešovských obchodníkov Kasino v Prešove, stanovy Slovenského 
aeroklubu v Bardejove, zánik Miestnej organizácie odborovej jednoty 
republikánskych zamestnancov v Giraltovciach, Roľníckej besedy v 
Kračunovciach, Jednoty čsl. Orla v Giraltovciach, stanovy odboru Slovenskej 
odborovej jednoty súkromných úradníkov v Podbrezovej, zánik Slovenskej 
školy robotníctva v Banskej Bystrici, stanovy Združenia exportných sladovní v 
Slovenskej republike v Bratislave, miestne organizácie Maďarskej strany – 
Magyar Párt na Slovensku zánik spolku Kresťanské roľnícke združenia vo 
Veličnej, Židovského spolku Zväz dôchodcov na Bratislavskej burze v 
Bratislave, Slovenská roľnícka jednota v Bratislave, spolku organizácia 
sionistických žien a dievčat v Bratislave, Zväzu veľkoobchodníkov múkou na 
Slovensku v Bratislave. 

 

   
300. II/4 112590 – 189156 1608 
 Rozpustenie spolku Robotnícka T. J. v Hronci, Roľníckej besedy v Brezne 

n/Hronom, štátny príspevok na činnosť HM, rozvrh práce Ministerstva 
zahraničných vecí v Bratislave, cestovné pasy, rozpustenie Ústredného zväzu 
sionistického odb. v Seredi, Penzijný fond účastinná spoločnosť Apollo 
rafinérie minerálnych olejov v Bratislave, rozpustenie Miestneho zboru 150. 
zväzu stráže Slobody v Hlohovci, Spolku ChevraKadischa v Nádaši, Miestnej 
organizácie odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Hrnč. 
Zalužanoch, Miestneho odboru Ústredného spolku železničných topičov v 
Tisovci, Zväzu čsl. rotmajstrov v Tisovci, Federácia strojvodičov v ČSR v Tisovci, 
odbočky Jednoty zamestnancov čsl. železníc v Tisovci, Robotníckej telocvičnej 
jednoty v Kokave n/Rimavicou a Hnúšti, T. J. Sokol v Kokave n/Rimavicou, 
Robotníckej T. J. v Tisovci, T. J. Sokol v Hnúšti, Robotníckej T. J. v Utekáči, T. J. 
Sokol v Tisovci, schválenie stanov Miestneho odboru Matice slovenskej v 
Pribyline,  zánik Skupiny zväzulučebného robotníctva v ČSR  v Kokave 
n/Rimavicou a Hnúšti, Zväzu sklárskeho robotníctva odbočka v Utekáči, 
Miestnej organizácie Odboru jednoty republikánskych zamestnancov v 
Kružne, Miestnej skupiny Priemyslového zväzu stavebného robotníctva v ČSR 
v Tisovci a Kokave n/Rimavicou, Roľníckej besedy v Klenovci ´, židovského 

 



 

spolku Zväz úradníkov neortodoxných židovských náboženských obcí na 
Slovensku v Bratislave, Združenia židovských skautov BritschTrumpeldor v 
Trnave, stanovy Združenia katolíckej mládeže na Slovensku vo Fridmane, 
pasová kontrola na hranici medzi Slovenskou republikou a Protektorátom. 

   
301. II/5 7 – 120326 1609 – 

1877 
 Štátne občianstva a domovská príslušnosť.  
   
302. II/6 299 – 374 1878 
 Oslobodenia od činnej vojenskej služby, rozluky manželstiev.   
   
302. II/6 389 1879 
 Evidencia koní pre potreby Ministerstva národnej obrany v Bratislave.   
   
302. II/6 439 – 2866 1880 
 Žiadosti o oslobodenie od činnej vojenskej služby pre prípad mobilizácie, 

poslovenčenie priezvisk, žiadosť o preukaz totožnosti, štátne vyživovacie 
príspevky, sčítanie ľudu v r. 1940, rozluky manželstiev – záznamy v matrike, 
evakuácia skladu  Zväzu hospodárskych družstiev v Trnovci.  

 

   
302. II/6 2882 – 12169 1881 
 Úprava nájomného v Trenčíne, štátne vyživovacie príspevky, zmeny v sobášnej 

matrike, žiadosti o zmenu priezviska, náhrada škody spôsobenej boľševickým 
vpádom v r. 1919, oslobodenia od činnej vojenskej služby, stavba školy v 
Stránskom, ťažba uhlia v Dolnom Štepanove, vývoz evidenčných koní do 
cudziny. 

 

   
302. II/6 12557 – 23310 1882 
 Branné predpisy, zmeny priezviska, sčítanie ľudu v r. 1940, zmeny v sobášnej 

matrike, rozluka manželstiev, náležitosti vojenských a iných osôb za brannej 
pohotovosti štátu, úrazový dôchodok, reorganizácia doplňovacích okresných 
veliteľstiev a  prispôsobenia obvodov obvodom žúp.  

 

   
302. II/6 23502 – 32987 1883 
 Zmeny priezviska, sčítanie ľudu v roku 1940 v Malackom okrese a určenie 

národnostnej príslušnosti Habanov, náhrada škody spôsobenej Maďarsku ČA v 
r. 1919, smernice pre vedenie štátne nespoľahlivých osôb, ustanovenia o 
Židoch, doplnok k ustanoveniam pre ochranné pásmo na Slovensku, zákaz 
poslovenčovania mien Židom, evidencia motorových vozidiel, výmena matrík s 
Nemeckom, demobilizačný paušál a vyúčtovanie záloh poskytnutých obciam 
na Slovensku.    

 

   
302. II/6 33004 – 50614 1884 
 Zmeny neslovenských priezvisk, rozluky manželstiev, výmena matrík s 

Nemeckom, žiadosti o odklad prezenčnej služby, spolupráca veliteľstiev divízií 
s úradmi verejnej správy vnútornej II. stupňa, štátne vyživovacie príspevky 
počas prezenčnej služby. 

 

   
302. II/6 51145 – 67788 1885 
 Výmena matrík s Nemeckom, zmeny priezviska, vydávanie kutacieho  



 

povolenia, revízia sčítania ľudu v r. 1940 v pomere k rusínskej národnosti, 
žiadosti o oslobodenie od vojenskej služby, rozluky manželstiev, úprava 
obvodov vojenských justičných úradov, 

   
302. II/6 65889 – 79902 1886 
 Zmeny v matrike, povolanie robotníkov z Nemecka do činnej vojenskej služby, 

náhrada škôd spôsobených maďarskou Červenou armádou v r. 1919, výpomoc 
pracovného zboru pri poľnohospodárskych prácach, rozluka manželstiev, 
zmena priezvisk, výplata štátnych vyživovacích príspevkov, dohoda o 
odovzdaní matričného spisového materiálu Maďarsku.  

 

   
302. II/6 80172 – 117045 1887 
 Zmeny priezviska, vyživovacie príspevky, súpis židovských motorových 

vozidiel, zápisy do matriky, úmrtné listy, odovzdanie matrík 
bývaléhoVáhoveckého matričného obvodu v Maďarsku.  

 

   
303. II/7 319 – 2918 1888 
 Zmena stanov Odbočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti v Hrušove, 

Hornosrňanských cementární a kameňolomov účastinná spoločnosť  v 
Hornom Srní, Pezinských tehelní účastinná spoločnosť  v Bratislave, 
Magnezitového priemyslu účastinná spoločnosť  v Bratislave, Bratislavskej 
uhoľnej spoločnosti s.r.o. v Bratislave, Záhorského cukrovaru a liehovaru 
účastinná spoločnosť  v Uhorskej Vsi, vypovedanie žandárov českej národnosti 
zo štátnych bytov, zriaďovanie vzájomných poisťovacích spolkov pre 
poisťovanie koní a rožného statku, sanačné príspevky podľa vládneho 
nariadeniač. 56/1937 Sb. z. a nar., založenie účastinná spoločnosť  Tungsram v 
Bratislave firmou Cláraúčastinná spoločnosť  v Utekáči, životné poistky, 
zriadenie účastinná spoločnosť  firmy G. Rumpel v Bratislave. 

 

   
303. II/7 2983 – 8824 1889 
 Odkúpenie hotelu Tatra v Bratislave HSĽS, usporiadanie pomerov súkromných 

poisťovní v Bratislave, založenie hospodárskeho obchodného ústavu účastinná 
spoločnosť  v Bratislave, zmena stanov gumárenských podnikov Darina 
účastinná spoločnosť  v Liptovskom Mikuláši, zriadenie Poisťovacieho spolku 
pre rožný statok v Zelenči, zriadenie pobočných závodov Kníhtlačiarne Andreja 
účastinná spoločnosť  v Bratislave, zriadenie poisťovacieho ústavu Krajinskou 
hasičskou jednotou na Slovensku  v Turčiansky Sv. Martin e, Ústredňa 
slovenských celulóziek spol. s.r.o. v Bratislave – napísanie do firemného 
registra. 

 

   
303. II/7 8927 – 10169 1890 
 Záležitosti rím. kat. školy v Lubeli a Kvačanoch, štátna podpora rehoľnému 

slov. gymnáziu Františkánov v Malackách, udelenie hostinskej a výčapníckej 
koncesie Patronátnemu družstvu vo Veľkej Lomnici, Strážkach n/Popradom a 
Rakúsoch. 

 

   
303. II/7 10170 – 14594 1891 
 Udelenie hostinskej a výčapníckej koncesie Potravnému družstvu v 

Huncovciach, živnostenské priestupky, hostinská a výčapnícka koncesia 
akciovej spoločnosti MitteleuropäscheSchlafwagenundSpeisenwagen – A. G. v 
Berlíne, návrh na riešenie otázky poisťovne Star na Slovensku, ohraničenie 

 



 

kominárskej živnosti podľa okresov, záležitosti tatra banky v Turčiansky Sv. 
Martin e, Karpátia, roľnícka a družstevná poisťovňa v Bratislave – prevzatie 
životného poistenia od Slovenskej poisťovne v Prahe, 
OstmärkischeVolksfürsorge A. G. Wien – založenie reprezentácie v Bratislave. 

   
303. II/7 14416 – 17898 1892 
 Tarify súkromného poisťovníctva, zvýšenie účastinnej istiny stavebnej 

účastinná spoločnosť  v Banskej Bystrici, stavba kultúrneho domu na Myjave, 
činnosť poisťovne Dunaj – Concordiaúčastinná spoločnosť  vo Viedni na 
Slovensku. 

 

   
303. II/7 18320 – 24239 1893 
 Založenie reprezentácie firmy Polický – Popper a. s. v Prahe, v Slovenskej 

Republike, založenie účastinná spoločnosť  Suroviny, slovenská účastinná 
spoločnosť  pre obchod a zušľachťovanie odpadkov v Bratislave, založenie 
Slovenskej dopravnej účastinná spoločnosť  v Bratislave, firmy NolegNord – 
OstLevanteHandelsgesellschaft m. b. H. v Bratislave, Slovenskej spoločnosti 
pre obchod s guľkovými ložiskami S.K.F. s.r.o. v Bratislave, dozor nad 
účastinnými  verejnými obchodnými spoločnosťami, založenie firmy 
SalvatorMalzfabrikGes. m. b. H. v Moravskom Sv. Jáne, zmena stanov úč spol. 
Coburg–banské a hutnícke závody v Bratislave, založenie spolku pre vzájomné 
poisťovanie rožného statku v Jagersku, účastinná spoločnosť  J. Riemer – pre 
obchod s papierom v Bratislave, odbočky Mestskej sporiteľne v Bratislave – vo 
Zvolene, firmy Účastinná spoločnosť pre obchod s cukrom v Bratislave.  

 

   
303. II/7 24288 – 30821 1894 
 Údolná vodná priehrada pri Ústí na Orave, Siemens účastinná spoločnosť  v 

Prahe – zriadenie reprezentácie v Bratislave, založenie spoločnosti Schenker 
et co.s.r.o. v Bratislave, taliansko–slovenská dohoda o sociálnom poistení, 
udelenie autobusových licencií, založenie firmy Ruda – banské a hutné závody 
účastinná spoločnosť  v Krompachoch, revízia konzumného a úsporného 
družstva v Bratislave. 

 

   
303. II/7 30846 – 39175 1895 
 Zriadenie maďarskej odbočky na ľudovej škole v Prievoze, záležitosti úč. 

poisťovacej spoločnosti La Nationale v Paríži, súdne pokračovanie vo veci 
prenájmu urbárneho poľovného práva býv.  urbarialistom v Závadke 
n/Hronom, založenie Spolku pre vzájomné poisťovanie rožného statku vo 
Veľkom Lome, zriadenie reprezentácie v Bratislave, niektorými pražskými 
firmami, vznik Spolku pre vzájomné poisťovanie rožného statku v Námestove 
a Budkovciach, Sv. Ondreji n/Hronom, Košeci a spoločnosti Július Meinls.r.o. v 
Bratislave, priestupky proti živnostenskému zákonu, založenie Slovenskej 
spoločnosti na zúžitkovanie dreva s.r.o. v Trenčíne, fúzia Priemyselnej a 
obchodnej účastinná spoločnosť  v Strážskom a Jul. Rütgeisúčastinná 
spoločnosť  v Žiline, ustanovenie vládneho komisára pre Tatra–poisťujúcu 
účastinná spoločnosť  v Bratislave, zmena stanov Účastinnej spoločnosti pre 
asfaltovanie a stavanie ciest v Bratislave, spol. s.r.o. Fr. Melichar v Bratislave, 
záležitosti poisťovne Wiener Allianz Versicherungs–Aktiengesellschaft vo 
Viedni. 

 

   
303. II/7 39301 – 42166 1896 



 

 Zoznamy škôd predložené maďarskou delegáciou delegácii slovenskej, 
spôsobené evakuáciou, vznik firmy Orient– obchodnej spoločnosti s.r.o. v 
Bratislave, úč. spoločnosti Drevina v Bratislave, založenie reprezentácie v 
Bratislave, niektorými českými firmami  

 

   
303. II/7 42228 – 45627 1897 
 Založenie Neusiedelskej priemyselnej účastinná spoločnosť  v Kežmarku, spol. 

s.r.o. OHO Hoffmann v Bratislave, Spolku pre vzájomné poisťovanie rožného 
statku v Smižanoch, Považskej Bystrici a Harichovciach, firmy Siwex export – 
import vo Zvolene, Slovenského omnipoluúčastinná spoločnosť  v Bratislave, 
stanovy Elektrotechnickej veľkoobchodnej účastinná spoločnosť  v Bratislave. 

 

   
303. II/7 45654 – 53181 1898 
 Zmena stanov účastinná spoločnosť  Slovenský cukor v Bratislave, súdne 

pokračovanie vo veci vyvlastnenia pozemkov pre vojenské účely v Záturčí, 
založenie Bratislavskej účastinná spoločnosť  pre vyrábanie rastlinných olejov 
v Bratislave, zatvorenie židovskej modlitebne v Bratislave, návrh na 
vyvlastnenie kúpeľov v Gánovciach, všeobecné požiarne poistné podmienky 
poisťovne Tatra v Bratislave, udelenie hostinskej a výčapníckej koncesie, 
založenie Spolku pre vzájomné poisťovanie rožného statku v Špačinciach, 
udelenie koncesie pre cestovnú kanceláriu pre firmu: 
KarpathendeutscherReisendienstKommanditgesellschaft Rudolf Liegert et co. 
v Bratislave. 

 

   
303. II/7 53582– 61250 1899 
 Založenie účastinná spoločnosť  Hodváb, továrne na spracovanie hodvábu v 

Považskej Bystrici, zriadenie kultúrnych ústavov Andreja Hlinku účastinná 
spoločnosť  v Bratislave, účast. spol. Ružový mlyn v Piešťanoch, mýtna právo 
obce Predmier na kompe Váhu, zriadenie obchodného domu Lana účastinná 
spoločnosť  v Bratislave, zmena stanov účastinná spoločnosť  Cukrovar v 
Trebišove, žiadosť o štátne občianstva, nemeckí poradcovia pre veci 
súkromného poisťovníctva, zriadenie spolku pre vzájomné poisťovanie 
rožného statku v Lučatíne, zakúpenie domu pre bratislavskú burzu, návrh na 
vyvlastnenie firmy Oravsko–polhorskéjódové kúpele v liečebné výrobky 
účastinná spoločnosť  v Budapešti, memorandum Svojpomocného drotársko–
pletárskeho družstva Svetom s.r.o. vo Veľkom Rovnom.  

 

   
303. II/7 62083 – 69576 1900 
 Návrh na slovensko–maďarskú zmluvu o súkromnou poisťovníctve, vznik 

účastinná spoločnosť  Pivovar a sladovňa v Brumove, zmena stanov 
Magnezitového priemyslu účastinná spoločnosť  v Bratislave, zakúpenie 
majority Magyar – CsehIparbankyv Budapešti, Slovenskou bankou v Bratislave, 
zapísanie Siemens–Radio spol. s.r.o. v Bratislave do firemného registra, vznik 
spolku pre Vzájomné poisťovanie rožného statku v Rovnom, správa o činnosti 
roľníckej a družstevnej poisťovne Karpatia v Bratislave a Europskejakc. spol. 
pro pojišťovánínákladú a cestovníchzavazadel v Praze, zmena stanovy slov. 
účastinná spoločnosť  Baťa v Batizovciach, účastinná spoločnosť  Darina v 
Liptovskom Mikuláši, sadzby životných a iných poistení u súkromných 
poisťovní. 

 

   
303. II/7 69785 – 76237 1901 



 

 Založenie účastinná spoločnosť  Železiarne Podbrezová, súkromné poisťovne 
na Slovensku, správa o činnosti poisťovne účastinná spoločnosť  Karpatia v 
Bratislave, poisťovňa Star v Prahe, zmena stanov Spojenej drevárskej 
účastinná spoločnosť  v Bratislave. 

 

   
303. II/7 76547 – 108701 1902 
 Stanovy Slovenskej poisťovne účastinná spoločnosť  v Bratislave, založenie 

spoločnosti s.r.o. Bratia Hackenberger v Bratislave, vyvlastnenie nemovitostí, 
účastinná spoločnosť  Orava – pre výrobu a predaj strojov, elektrotechnické 
zariadenia a automobilov. fúziaIglovskej elektrárne účastinná spoločnosť  v 
Spišskej Novej Vsi a východoslovenskými elektrárňami účastinná spoločnosť  v 
Košiciach, zmena stanov slovenskej továrne na drevené výrobky účastinná 
spoločnosť  Drevena vo Zvolene, založenie kontinentálnej spoločnosti pre 
obchod so železom s.r.o. v Bratislave, koncentrácia bánk na Slovensku, 
založenie účastinná spoločnosť  Tauš na Myjave, Spolku pre vzájomné 
poisťovanie rožného statku v Ratkovej. 

 

   
304. III/8 2 – 666 1903 
 Záverečné účty samosprávneho hospodárenia okresu Vranov n/Topľou, stavba 

pomníkov na Slovensku, záverečné účty vicinálnych ciest, okresov Kysucké 
Nové Mesto, Michalovce a Humenné, podpora Slovenskému ľudovému 
divadlu v Prešove. 

 

   
304. III/8 904 1904 
 Záverečné účty zo stavby vicinálnych ciest.  
   
304. III/8 917 – 1365 1905 
 Záverečné účty vicinálnych ciest, založenie nových obecných základín v obci 

Gajary, udelenie podpory rôznym vedeckým spoločnostiam, spolkom, 
sirotincom a iným, poskytnutie podpôr živnostenským spoločenstvám 
župnými úradmi, záverečné účty okresu Prievidza. 

 

   
304. III/8 1437 – 2878 1906 
 Štátna podpora mestu Žiline na reguláciu Váhu, záverečné účty vicinálnych 

ciest, udelenie podpory časopisom, spolkom, župám a iným, záverečné účty 
okresu Zvolen. 

 

   
304. III/8 2900 – 4871 1907 
 Záverečné účty vicinálnych ciest, podpory kostolom, školám, spolkom, 

záležitosti okresného zastupiteľstva v Prešove, záverečné účty okresu Levice a 
Michalovce, rozpočet župy Pohronskej na rok 1941.  

 

   
304. III/8 4947 – 7158 1908 
 Záverečné účty okresu Považská Bystrica, Modrý Kameň, Senica, Kremnica, 

Kysucké Nové Mesto, záverečné účty vicinálnych ciest, podpory na stavbu škôl 
a rôznym spolkom. 

 

   
304. III/8 7294 – 7888 1909 
 Záverečné účty vicinálnych ciest, záverečné účty okresu Žilina, Krupina, Banská 

Bystrica, Nová Baňa, Topoľčany, Modrý Kameň, udelenie podpory obciam a 
spolkom. 

 



 

   
304. III/8 7890 – 8844 1910 
 Záverečné účty okresu Nová Baňa, Hnúšťa, Brezno n/Hronom, Rožňava, 

podpora na stavbu ev. a v. ľudovej školy v Brusníku, na opravu kostolov, župný 
rozpočet Tatranskej župy na rok 1940, záverečné účty vicinálnych ciest.  

 

   
304. III/8 8875 – 10285 1911 
 Podpory na stavbu škôl, elektrifikáciu obcí, stavba mostov, záverečné účty 

okresu Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Liptovský Sv. Mikuláš, Gelnica, Banská 
Bystrica, Nitra, Moldava, záverečné účty vicinálnych viest.  

 

   
304. III/8 10292 – 12688 1912 
 Záverečné účty vicinálnych ciest, záverečné účty okresu Zvolen, Myjava, 

podpory školám, kostolom a na opravu kultúrneho domu v Liptovskom 
Jamníku. 

 

   
304. III/8 12689 – 16060 1913 
 Záverečné účty vicinálnych ciest, záverečné účty okresu Nové Mesto 

n/Váhom, Prešov, Zlaté Moravce, Bardejov. 
 

   
304. III/8 16061 – 18427 1914 
 Podpory študijné a rôznym spolkom, zriadenie fondu likvidačnej  masy 

bývalých župných základín historických žúp. záverečné účty okresu Levice, 
Stará Ľubovňa, Pukanec, záverečné účty vicinálnych ciest.  

 

   
304. III/8 18639 – 20303 1915 
 Podpora sekretariátu HSĽS v Prešove, kostolom, záverečné účty okresu 

Medzilaborce, Čadca, Zlaté Moravce, Bratislavskej župy, vlád. návrh na 
zriadenie Všeobecného stavebného družstva, záverečné účty vicinálnych ciest. 

 

   
304. III/8 20305 – 21786 1916 
 Záverečné účty okresu Bánovce n/Bebravou, Nitra, Prievidza, podpory stavby 

škôl, kultúrnych domov, kostolov a gen. sekretariátu HSĽS v Bratislave, 
záležitosti všeobecnej úvernej banky filiálky v Prešove, záverečné účty 
vicinálnych ciest. 

 

   
304. III/8 21787 – 20034 1917 
 Záverečné účty vicinálnych ciest, podpory na stavbu škôl, sanáciu, záverečné 

účty obce Gajary. 
 

   
304. III/8 23277 1918 
 Koncesia na úzkorozchodnú parnú železnicu k parnej píle Eissler a synovia v 

Zábrode. 
 

   
304. III/8 23306 – 24155 1919 
 Záverečné účty vicinálnych ciest, záverečné účty okresu Lipt. Sv. Mikuláš, 

Levice. 
 

   
304. III/8 24184 – 24909 1920 
 Záverečné účty okresu Myjava, Považská Bystrica, krajinská podpora na stavbu 

chaty na Chabenci, na stavbu škôl, študijné podpory, záverečné účty 
 



 

vicinálnych ciest. 
   
304. III/8 24913 – 25546 1921 
 Elektrizácia obcí Hlohoveckého okresu, záverečné účty vicinálnych ciest.   
   
304. III/8 25547 – 26638 1922 
 Záverečné účty vicinálnych ciest, záverečné účty okresu Považská Bystrica, 

Bánovce n/Bebravou, Revúca, Nitra, Ružomberok, revízia účtovnej a 
pokladničnej agendy v Rožňave. 

 

   
304. III/8 26653 – 28587 1923 
 Záverečné účty vicinálnych ciest, podpora Spolku divadelných ochotníkov v 

Dolných Strhároch, záverečné účty okresu Skalica, Trnava, Trenčín, Gelnica, 
Krupina. 

 

   
304. III/8 28588 – 29675 1924 
 Záverečné účty okresu Nitra, Topoľčany, Dolný Kubín, Humenné, Michalovce, 

Dobšiná, Lovinobaňa, Banská Bystrica, evidencia záverečných účtov obcí, 
záverečné účty vicinálnych ciest. 

 

   
304. III/8 29729 – 31093 1925 
 Záverečné účty okresu Trnava, Gelnica, podpory študijné, obciam, spolkom, 

múzeám, Hlinkovej garde, sirotincom, využitie vodnej sily na Váhu, záverečné 
účty vicinálnych ciest. 

 

   
304. III/8 31094 – 32001 1926 
 Záverečné účty okresu Zvolen, Spišská Nová Ves, Bardejov, Stropkov, Malacky, 

podpora spolkom a školám, záverečné účty vicinálnych ciest.  
 

   
304. III/8 32093 – 33838 1927 
 Záverečné účty okresu Hlohovec, Lipt. Sv. Mikuláš, Veľká Bytča, Hlohovec, 

Medzilaborce, Piešťany, podpora obchodnej akadémii  v Nitre, záverečné účty 
vicinálnych ciest. 

 

   
304. III/8 33864 – 37142 1928 
 Záverečné účty vicinálnych ciest, záverečné účty okresu Turčiansky Sv. Martin 

, Levoča, Lovinobaňa, Zvolen, Bratislava, Kremnica, Modra, podpory školám a 
vedeckým ústavom. 

 

   
304. III/8 37149 – 39167 1929 
 Záverečný účet samosprávneho hospodárenia okresu Giraltovce, Vranov, 

Modrý Kameň, Medzilaborce, Giraltovce, Župného úradu v Banskej Bystrici, 
Okresného úradu Michalovce, Ružomberok, Trnava. Záverečné účty 
vicinálnych ciest. 

 

   
304. III/8 39219 – 41465 1930 
 Záverečné účty okresu Hlohovec. Podpora obciam a organizáciám na kultúrnu 

a sociálnu činnosť. Výkazy amortizačných dlžôb Slovenskej krajiny. Záverečné 
účty vicinálnych ciest. 

 

   
304. III/8 41439 – 43489 1931 



 

 Subvencia obciam a organizáciám na sociálne a kultúrnoosvetové účely. 
Záverečné účty okresu Hlohovec, Krupina. Záverečné účty vicinálnych ciest.  

 

   
304. III/8 43501 – 4679 1932 
 Záverečné účty okresu Banská Štiavnica, Liptovský Sv. Mikuláš, Michalovce, 

vicinálnych ciest. Subvencia obciam a organizáciám. 
 

   
304. III/8 46980 – 49826 1933 
 Záverečné účty okresu Námestovo, vicinálnych ciest. Podpory obciam a 

rôznym organizáciám. Základina Jána Pálffyho vo Sv. Jury. 
 

   
304. III/8 49827 – 55054 1934 
 Záverečné účty okresu Prešov, Trstená, Ilava, Malacky, vicinálnych ciest. 

Župné subvencie obciam a organizáciám. 
 

   
304. III/8 55072 – 61324 1935 
 Zavádzanie predpisov o daňovej povinnosti na území inkorporovanom z 

Poľska. Záverečné účty okresu Kežmarok, Zvolen, vicinálnych ciest. Župná 
podpora obciam a organizáciám. 

 

   
304. III/8 61314 – 66570 1936 
 Záverečné účty okresu Snina, Kežmarok, Bardejov, Michalovce, Pukanec, 

vicinálnych ciest. Župná podpora obciam a organizáciám.  
 

   
304. III/8 66606 – 75527 1937 
 Záverečné účty okresu Banská Bystrica, Žilina, vicinálnych ciest.   
   
304. III/8 75549 – 87992 1938 
 Záverečné účty okresu Stará Ľubovňa, Ružomberok, Lipt. Sv. Mikuláš, 

vicinálnych ciest. 
 

   
304. III/8 88538 1939–1940 
 Pohľadávka fyGregersen a spol. voči obciam Borovce, Rakovice a Veselé 

n/Váhom. 
 

   
304. III/8 89772 – 100535 1941 
 Záverečné účty okresu Kremnica a vicinálnych ciest. Župná podpora obciam a 

organizáciám. 
 

   
304. III/8 101472 – 120207 1942 
 Župná podpora obciam a organizáciám. Záverečné účty okresu Poprad, Snina.   
   
305. III/9 207 – 924 1943 
 Subvencia obciam na stavbu škôl, ciest a pod. Revízia Obvodného notariátu v 

Havaji. Reforma kancelárskeho poriadku obecných a obvodných notariátov. 
Zriadenie daňových úradov v Ilave a Považskej Bystrici. Obežník o predkladaní 
výkazov obcí. Výkazy o dlhoch obcí. 

 

   
305. III/9 924 1944 
 Výkazy o dlhoch obcí.  
   



 

305. III/9 1114 – 3458 1945 
 Subvencie žúp obciam na telefonizáciu, stavbu škôl a verejných budov. 

Revízne správy  obce Veľká. 
 

   
305. III/9 3562 – 4640 1946 
 Komunálne pôžičky obciam na stavbu škôl, ciest. Úprava dlhov. Rozpustenie 

obecného zastupiteľstva v obci Erdutka. Drahotné prídavky zamestnancom 
mesta Žilina. Poplatky z hodnoty nehnuteľností. Správy okresných úradov o 
vylučovaní Židov z verejných služieb. 

 

   
305. III/9 4717 – 7601 1947 
 Žiadosti obcí o štátnu subvenciu. Obecné poplatky. Rozpočet obce Henclová 

na rok 1935–1936. Zápisnica o revízii obecného hospodárenia obce Vranov. 
Rozpočty obce Červený Kameň. Disciplinárne pokračovanie proti učiteľovi E. 
Štipanitzovi. 

 

   
305. III/9 7669 – 7889 1948 
 Personálne záležitosti zamestnancov obcí. Investičné plány a stavby 

samosprávnych korporácií na Slovensku. 
 

   
305. III/9 7987 – 9685  1949 
 Pôžičky a subvencie obciam. Revízia obecného hospodárenia obce Hrochoť. 

Výkazy hospodárenia obecných knižníc. Súdny spor P. Tomaničeka v otázke 
obecného poľovného práva. Štatút úradu značkujúceho súdy v Modre.  

 

   
305. III/9 9745 – 13830 1950 
 Obecné záležitosti obecných zamestnancov. Finančné príspevky obciam. 

Úpravy dlhov obcí. 
 

   
305. III/9 14081 – 14633 1951 
 Návrh vládneho nariadenia o protileteckej civilnej ochrane. Sťažnosť mesta 

Bratislavy na Najvyšší správny súd vo veci výmeru Krajinského úradu o 
dávkach zo šampanského vína. Záležitosti zamestnancov miest a obcí. Žiadosti 
obcí o úpravu dlhov z pôžičky. 

 

   
305. III/9 14637 – 14658 1952 
 Pôžičky obciam a úprava ich dlhov.  
   
305. III/9 14659 – 14995 1953 
 Úprava dlhov obcí. Žiadosť osady Rojko v Stankovanoch o osamostatnenie a 

povýšenie na obec. Subvencia obciam na stavbu verejných budov.  
 

   
305. III/9 15183 – 18053 1954 
 Príspevky obciam zo zvyšku pomocného fondu. Zvláštna daň mesta Bratislavy 

z elektrárne a plynárne. Úprava dlhov obcí. Rozpočet obce Malé Zlievce. 
Memorandum oravských obcí vo veci výstavby ciest a škôl. Personálne 
záležitosti obcí. Rozpočet obce Chropov, Batovce  

 

   
305. III/9 18253 – 21097 1955 
 Sťažnosť obce Podolinec na vládneho komisára. Výnos Ministerstva školstva a 

národnej osvety o organizácii ľudových škôl. Podpora obciam z pomocného 
 



 

fondu. Úprava dlhov obcí. 
   
305. III/9 21373 – 23527 1956 
 Spor V– Šimoniča horára a majiteľa lesov. Záverečné účty samosprávneho 

hospodárenia obce Spišská Nová Ves. Osobné záležitosti obcí. Krajinské a 
župné príspevky a podpory obciam a mestám. Zmena štatútu mesta Kremnica. 
Úprava dlhov z pôžičky. 

 

   
305. III/9 23528 – 25305 1957 
 Obecný rozpočet Turčiansky Sv. Martin a na rok 1937. Príspevky obciam a 

mestám. Osobné záležitosti zamestnancov verejnej správy.  
 

   
305. III/9 25306 1958 
 Usporiadanie pôžičiek slovenských obcí s Protektorátom.   
   
305. III/9 25324 – 30349 1959 
 Príspevky obciam zo sanačného a pomocného fondu. Rozpočet obce Záskalie 

na rok 1941. Osobné záležitosti zamestnancov verejnej správy. Súťaž na 
regionálny plán tatranskej oblasti. Rozpočet obce Koleňany na rok 1941.  

 

   
305. III/9 30481 – 34562 1960 
 Rozsah pôsobnosti vládnych komisárov v obciach. Zmena obecných hraníc 

obce Kocurice. Príspevky na elektrifikáciu, výstavbu ciest a verejných budov 
obcí. Obecné poplatky. 

 

   
305. III/9 34646 – 38674 1961 
 Rozpočet obce Gýmeš, mesta Zvolen na rok 1941. Osobné a disciplinárne 

záležitosti zamestnancov verejnej správy. Subvencie a pôžičky obciam. Správa 
a deponovanie samosprávnych obecných orgánov. 

 

   
305. III/9 38676 – 41737 1962 
 Osnova zákona o platových úľavách pre záujemcov cudzineckého ruchu v 

kúpeľných mestách. Úprava dlhov obcí z poskytnutých pôžičiek. Podpory 
obciam. 

 

   
305. III/9 41751 – 44533 1963 
 Úprava dlhov obcí a podpora na ich elektrifikáciu, telefonizáciu. Stromkové 

slávnosti. Uznesenia zastupiteľského zboru mesta Zvolen o usporiadaní úveru 
so Štátnymi banskými a hutníckymi závodmi v Prahe.  

 

   
305. III/9 44596 – 47083  1964 
 Rozpočty obce Borčany. Usporiadanie obecných dlhov z pôžičiek. Subvencie a 

pôžičky pre stavebné akcie obciam a mestám. Spor týkajúci sa školnej strelnice 
v Závodí. 

 

   
305. III/9 47360 – 49289 1965 
 Subvencie, komunálne pôžičky a úprava dlhov obcí. Sťažnosť obce Bacúch a 

Dražovce na vládneho komisára. Súdny spor medzi obcou Smolník a 
Smolníckym drevodorábajúcim priemyslom. 

 

   
305. III/9 49330 – 54527 1966 



 

 Usporiadanie dlhov obcí. Rozpustenie obecných zastupiteľstiev a menovanie 
vládnych komisárov. Revízia obecného hospodárenia obce Devínska Nová Ves. 
Dobrá n/Ondavou. Príspevky a pôžičky obciam na stavebné akcie.  

 

   
305. III/9 54560 – 56339 1967 
 Slovensko–maďarská majetkovoprávna dohoda. Zlúčenie obce Karlova Ves s 

Bratislavou. Rozpočty obce Devín. Sťažnosť mesta Trnavy na vládneho 
komisára. Príspevky obcí na vecné výdavky úradov práce. 

 

   
305. III/9 56434 – 61013 1968 
 Žiadosti obcí o podporu. Úprava ich dlhov. Pôžičky na stavebné akcie obcí.   
   
305. III/9 61204 – 63246 1969 
 Osnova zákona o Slovenskom Červenom kríži. Zrušenie meštianskej školy a 

obvodu v Trstenej. Subvencie na elektrifikáciu a výstavbu obcí. Rozpočty obce 
Rejdová. Prešetrovanie politickej spoľahlivosti a mravnej zachovalosti 
obecných zamestnancov. 

 

   
305. III/9 63248 – 65659 1970 
 Vyrovnanie obecných dlžôb. Uskutočňovanie nariadenia s mocou zákona o 

odškodňovaní Židov, vylúčených z obecných a mestských služieb. Výkaz 
mimoriadnych príspevkov obciam na stavbu ciest., ulíc a mostov. Revízia 
obecného hospodárenia v obci Ivanka pri Dunaji. Žiadosť obce Trenčianske 
Teplice o zmenu pravidiel o vyberaní poplatku za prechodné ubytovanie. 
Žiadosti obcí o subvenciu na elektrifikáciu. 

 

   
305. III/9 65663 – 70373 1971 
 Rozpočty obce Závady. Urovnanie dlhov obcí. Podpory na ich elektrifikáciu, 

telefonizáciu. Rozpočet obce Brezovo na rok 1941.  
 

   
305. III/9 70384 – 73806 1972 
 Zmena obecných hraníc obcí Drienovská Nová Ves, Drienov. Urovnanie 

obecných dlhov. Subvencie na elektrifikáciu, stavbu škôl. Voľba obecného 
zastupiteľstva v obci Fiľakovo. 

 

   
305. III/9 73846 – 79477 1973 
 Subvencia a pôžičky na stavebné akcie obciam. Memorandum Zväzu notárov 

ohľadom birokracie v obecnom hospodárstve. Rozpočet mesta Vrútky na rok 
1941. Záverečné účty obcí Seč, Nevidzany, Kostolná Ves, Poľovnícky a 
rybolovný poriadok. Poplatky obcí. 

 

   
305. III/9 79646 – 81682 1974 
 Výkazy o rozpočtových údajoch obcí na rok 1941. Nedostatky v  záverečnom 

účte obce Pečeňany za rok 1941. 
 

   
305. III/9 81866 – 87688 1975 
 Zmluva medzi Slovenskom a Nemeckom o právnej ochrane a právnej pomoci v 

daňových veciach. Revízia obecného hospodárenia obce Sereď. Ponosa 
občanov Močenku na notára. Záverečné účty obce Jedľové Kostoľany. 
Subvencia na výstavbu obcí. 

 

   



 

305. III/9 88424 – 92049 1976 
 Urovnávanie obecných dlhov. Personálne záležitosti zamestnancov obcí. 

Rozpočet mesta Bratislavy na rok 1941. Rozpočty obce Bystričany. Subvencie 
na elektrifikáciu a telefonizáciu obcí. 

 

   
305. III/9 92050 – 94723 1977 
 Rozpočty obce Košické Hámry. Urovnanie obecných dlhov. Príspevky a pôžičky 

na stavebné akcie obcí. 
 

   
305. III/9 95031 – 102418 1978 
 Osnova zákona o „zverozdravotníctve“. Subvencia obciam.  
   
305. III/9 102865 – 120389 1979 
 Finančné príspevky obciam.  
   
306. IV/10 268 – 2607 1980 
 Odvolania proti výmerom penzijného poistenia. Penzijný štatút robotníkov 

podnikov mesta Bratislavy. Zápisnice zo schôdzí poradného zboru pre 
záležitosti sociálneho poistenia. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva 
Liečebného fondu štátnych a verejných zamestnancov v Bratislave.  

 

   
306. IV/10 2710 – 3425 1981 
 Majetko–právne rokovania v oblasti sociálneho poistenia medzi Slovenskom a 

Nemeckom. Penzijné pravidlá Eskomptnej a hospodárskej banky v Bratislave.  
 

   
306. IV/10 3440 – 7335 1982 
 Sťažnosti a odvolania ohľadom penzijného poistenia. Výpočet prevodných 

čiastok poistenia. Pokuty za priestupky proti zákonu o sociálnom poistení 
 

   
306. IV/10 7423 – 10757 1983 
 Odvolania vo veci penzijného povolenia. Majetková rozluka sociálne 

poisťovacích ústavov. 
 

   
306. IV/10 10832 – 12587 1984 
 Odvolanie vo veci penzijného poistenia. Prípravné práce na zlúčenie 

Nemocenskej poisťovne súkromných úradníkov s Penzijným ústavom 
súkromných úradníkov. Osnova zákona o sociálnom poistení súkromných 
úradníkov. 

 

   
306. IV/10 12622 – 14700 1985 
 Rekreácie poistených robotníkov. Odvolanie a sťažnosti v otázke úrazového, 

penzijného poistenia. 
 

   
306. IV/10 12982 1986–1992 
 Odvolanie a sťažnosti v otázke penzijného poistenia. Výpočty „prevodných 

čiastok“ poistenia. 
 

   
306. IV/10 32710 – 36042 1993 
 Zápisnice zo schôdzí Ústrednej sociálnej poisťovne v Bratislave. Sťažnosti vo 

veci penzijného poistenia. 
 

   



 

306. IV/10 36043 – 38109 1994 
 Odvolania a sťažnosti ohľadom penzijného poistenia. Prehľad o hospodárení 

penzijnými a nadlepšovacími fondmi za rok 1939. Poistno–matematická 
bilancia penzijných fondov Mestskej sporiteľne v Žiline za rok 1940. 

 

   
306. IV/10 38376 – 45005 1995 
 Výpočet prevodných čiastok poistenia – smernice. Návrh župného kúpeľného 

štatútu. Nariadenie s mocou zákona o úrazovom poistení. Sťažnosti 
a odvolaniaohľadom penzijného poistenia. 

 

   
306. IV/10 45264 – 50456 1996 
 Účtovné závierky Hlinkovej základiny, sanatória v Lučivnej a rezervného 

nemocenského fondu za rok 1940. Peážna doprava cez rumunské územie – 
dohoda. Sťažnosti a odvolania vo veci penzijného poistenia.  

 

   
306. IV/10 50580 – 67249 1997–1998 
 Odvolania ohľadom penzijného poistenia.  
   
306. IV/10 67252 – 72795 1999 
 Slovensko–nemecká dohoda o sociálnom poistení. Odvolania vo veci 

penzijného poistenia. 
 

   
306. IV/10 72796 – 116629 2000–2013 
 Sťažnosti a odvolania vo veci penzijného poistenia.  
   
307. IV/11 6 – 1966 2014 
 Bankové preukazy slovenských robotníkov v Nemecku. Odvolania a sťažnosti v 

otázkach sociálneho poistenia. 
 

   
307. IV/11 2255 – 13221 2015 
 Sťažnosť a odvolanie proti výmerom vdovského, invalidného dôchodku, vo 

veci sociálneho poistenia. Menovanie členov do správnych orgánov a do 
poisťovacieho súdu Liečebného fondu štátnych a verejných zamestnancov.  
Žiadosti o starobný dôchodok. Záruka sociálneho poistenia Tatra banky.  

 

   
307. IV/11 13920 – 19388 2016 
 Sťažnosti, odvolania ohľadom sociálneho poistenia. Žiadosti o sociálnu 

výpomoc, podporu. 
 

   
307. IV/11 19530 – 22145 2017 
 Návrh vládneho programu o politike sociálneho poistenia. Sťažnosti na 

úrazové poistenie v Gelnicko–dolinskejúčastinná spoločnosť  Odvolania vo 
veci sociálneho poistenia. 

 

   
307. IV/11 22343 – 119483 2018–2021 
 Odvolania a sťažnosti v otázke sociálneho poistenia, invalidného a starobného 

dôchodku. 
 

   
308. IV/12 311 – 8274 2022–2025 
 Žiadosti o vdovskú, starobnú, sirotskú podporu, sociálnu výpomoc. Sťažnosti 

na výmery invalidného dôchodku, úrazovej renty, vdovského dôchodku, 
 



 

starobného dôchodku. 
   
309. IV/13 396 – 31421 2026 
 Nedostatok chlebovej múky v Dobšinej. Likvidácia družstva pre zveľaďovanie 

hospodárstva na Slovensku. Zápisnice zo schôdzí Komisie pre dovoz a vývoz 
hospodárskych zvierat a živočíšnych výrobkov. Likvidácia židovských podnikov 
v župe Šarišsko–Zemplínskej. Výkup kukurice. Ceny mäsa a mäsových 
výrobkov. Združenie výrobného družstva „Record“. Ceny za opravu obuvi. 
Likvidácia družstva pre zaopatrenie umelých hnojív, Mliekárenského družstva 
v Detve, Družstva obchodníkov s obilím. Rozširovanie protištátnych letákov 
zamestnancami Pohronského družstva v Podbrezovej. Zriaďovanie nemeckých 
družstiev. Priestupky proti zakázanému mletiu obilia–odvolania stíhaných na 
Najvyšší správny súd. 

 

   
309. IV/13 41241 – 119248 2027 
 Likvidácia družstva „HerbaKarpatia“. Ceny palivového dreva. Vývoz 

hovädzieho dobytka do Talianska. Nedostatok múky v Trnave. Ceny mäsa a 
mäsových výrobkov. Zásobovanie nemeckej armády potravinami. Vládny 
dozor nad družstvom veľkoobchodníkov „Centrokolon“ v Bratislave. 
Nedostatok múky vo Zvolene. Likvidovanie židovských obchodov v okrese 
Hnúšťa. Zásobovacie nedostatky v okrese Banská Štiavnica. Distribúcia jedlej 
múky. Všeobecný nedostatok múky na Slovensku. Ceny čalúnickych výrobkov, 
kuriva, piva, múky, zemiakov. Príprava jednotného chleba – návrh. Prídel 
chleba stavebným robotníkom. Zásobovacia kríza v okrese Brezno n/Hronom. 
Výkazy cien spotrebných predmetov. Ceny obuvi, poľnohospodárskej práce. 
Zakladacie listiny. Smernice o novom zásobovacom systéme na hospodársky 
rok 1941/1942. Nedostatky v zásobovaní hovädzím a bravčovým mäsom. 
Situačné správy o zásobovacích pomeroch na Slovensku. Osnova zákona o 
poplatkových predpisoch. 

 

   
310. V/15 185 – 5937 2028 
 Podpory obciam na bezplatnú lekársku pomoc pre chudobné rodičky. 

Uznesenie porady lekárov v Piešťanoch o priemernom sadzobníku. Lekárska a 
lekárnická prax. Zápisnica o prevzatí správcovskej agendy v Štátnej nemocnici 
v Humennom. Študijné cesty lekárov do Nemecka. Zákazy vykonávať Židom 
lekársku prax. Evidencia lekárnikov. 

 

   
310. V/15 6111 – 12450 2029 
 Žiadosti židovských lekárov o povolenia výnimky zo zákona o zákaze vykonávať 

lekársku prax. Výmery k lekárskej praxi. Smerné zásady pre rokovanie 
slovensko–nemecké o otázkach zdravotníctva. Povolenie praxe zubným 
lekárnikom. 

 

   
310. V/15 12723 – 26859 2030 
 Žiadosti Židov o povolenie vykonávať lekársku prax. Zriadenie zdravotnej 

ambulancie pre chudobných Židov v Bratislave. Lekárska komisia pre 
zahraničný styk. Žiadosti o udelenie titulu odborného lekára. Zriaďovanie 
zdravotných obvodov. 

 

   
310. V/15 26860 – 44834 2031 
 Organizácia zdravotných obvodov. Návrh osnovy nariadenia s mocou zákona o  



 

Lekárskej komore. Žiadosti o udelenie lekárskych titulov Židom, povolenie 
vykonávať lekársku prax. Správa zo študijnej cesty v Nemecku balneológa dr. 
Š. Szittyayho. Návrh na slovensko–nemeckú lekársku dohodu. Zákaz výroby a 
predaja antikoncepčných prostriedkov. Lekársky dozor nad deťmi z Nemecka.  

   
310. V/15 45083 – 44834 2032 
 Zdravotný dozor nad nemeckými deťmi v rekreačných táboroch. Správa o 

stave verejného zdravotníctva v nemeckých obciach na Slovensku. Kongres 
nemeckého gynekologického zväzu vo Viedni.Študenti na poľnohospodárskych 
prácach. Lekárska prax cudzincov. Žiadosti Židov o povolenie vykonávať 
lekársku prax. Návrh zákona o štátnom diagnostickom veterinárnom ústave.  

 

   
310. V/15 63957 – 84247 2033 
 Zdravotná kontrola pracovných útvarov. Zákaz lekárskej praxe Židom. 

Liečebné príjmy. Hygienicko–zdravotné prehliadky detašovaného vojska. 
Slovensko–nemecká lekárska dohoda. Hospodárenie s rozpočtovými úvermi za 
brannej pohotovosti štátu. 

 

   
310. V/15 84308 – 90052 2034 
 Liečenie nemeckých detí na Slovensku. Slovenské hygienické múzeum. 

Židovskí dentisti – bytová otázka. Revízia systemizácie zdravotných obvodov 
na Slovensku. 

 

   
310. V/15 90498 – 119994 2035 
 Zjednodušovanie verejnej správy vnútornej. Spisová rozluka s Ministerstvom 

verejného zdravotníctva a telesnej výchovy v Prahe. Stavba vzorných studní. 
Medzinárodný kongres protituberkulóznych organizácií v Berlíne. Sanitná 
služba  v židovských koncentračných táboroch. Vykonávacie nariadenia k 
židovskému kódexu. Odborné skúšky lekárov. Fyzikátne skúšky lekárov.  

 

   
311. V/16 369 – 1112 2036 
 Očkovanie proti záškrtu. Záznamy o chorobe poliomyelitis a o ochrannom 

očkovaní. Povoľovanie dovozu liečív. Mesačné  správy o nákazlivých chorobách 
na Slovensku. 

 

   
311. V/16 1148 – 2968 2037 
 Obmedzovanie požívania alkoholických nápojov. Súpis pôrodných asistentiek. 

Výkaz o zvieracích nákazlivých chorobách. 
 

   
311. V/16 3123 2038–2039 
 Týždenné správy o nákazlivých chorobách.  
   
311. V/16 3251 – 7396 2040 
 Očkovanie proti osýpkam. Súpis zdravotného personálu. Časopis „Slovenské 

liečivé rastliny“. 
 

   
311. V/16 7534 – 10910 2041 
 Výkaz o zvieracích nákazách. Hlásenia o nákazlivých chorobách na Slovensku. 

Propagácia zberu liečivých rastlín. Podpora na údržbu detskej ozdravovne v 
Železnom. Opiový zákon. Bakteriologický rozbor minerálnej vody Salvator. 
Návrh o výrobe, označovaní a predaji liehových nápojov.  

 



 

   
311. V/16 11390 – 20586 2042 
 Osnova zákona o balení potravných článkov. Výkazy o nákazlivých chorobách. 

Správy o zbere liečivých rastlín. Predpisy o vykonávaní lekárskej prehliadky 
mäsa. Výkazy o protitrachomovej akcii. 

 

   
311. V/16 21160 – 27465 2043 
 Stavba studní, vodovodov a kanalizácie na slovenskom vidieku. Dozor nad 

lekármi. Výkazy o nákazlivých chorobách. Výročná správa o zdravotných 
pomeroch v okrese Krupina. 

 

   
311. V/16 27743 2044 
 Štátna protitrachomová akcia na Slovensku.  
   
311. V/16 27999 – 37507 2045 
 Lekárnicky zväzSlovenskej republiky. Menovanie správcov v lekárňach 

zhabaných Židom. Epidémia paratýfu. Výkaz o stave zvieracích nákaz. 
Nedostatky hygienických zariadení v železiarňach v Podbrezovej.  

 

   
311. V/16 37542 – 46423 2046 
 Dovoz kokaínu. Akcia na ochranu chrupu študujúcej mládeže. Inštrukcia 

preúrady práce o nábore sezónneho poľnohospodárskeho robotníctva. Revízia 
lekární. Správy o nákazlivých chorobách. Protityfusová akcia. Výkazy o 
očkovaní. 

 

   
311. V/16 46580 – 54485 2047 
 Hlásenie o výskyte týfu. Pobyt dr.Humburského – štátneho sekretára 

Nemecka na Slovensku. Správy o nákazlivých chorobách. Hygienické 
opatrenia. 

 

   
311. V/16 54581 – 56405 2048 
 Žiadosť o subvenciu na liečenie detí v kúpeľoch v Čízi. Podpora robotníckym 

telocvičným jednotám. 
 

   
311. V/16 56410 – 56427 2049 
 Kurzy pre zdravotné sestry, pôrodnéasistentky. Vzorová akcia v okrese 

Turčiansky Sv. Martin . Zdravotno–sociálne konferencie. 
 

   
311. V/16 56356 – 56958 2050 
 Podpory telovýchovným spolkom. Výstava východu ČSR v Košiciach.  
   
311. V/16 56964 – 56980 2051–2052 
 Správy o epidemických chorobách.  
   
311. V/16 57013 – 120278 2053–2058 
 Revízie lekární. Hlásenia o nákazlivých chorobách. Zber liečivých rastlín. 

Výkazy o zvieracích nákazlivých chorobách. Hygienické revízie v 
potravinárskych podnikoch. 

 

   
312. V/17 84 – 471 2059 
 Revízie sirotincov. Žiadosti o prijatie do sirotincov.   



 

   
312. V/17 499 – 1936 2060 
 Kúpeľná liečba. Činnosť ústrednej charity na Slovensku.   
   
312. V/17 1938 – 3441 2061 
 Histologické vyšetrovanie národov. Materiálne dotovanie sociálnych ústavov. 

Sociálna pomoc Slovákom v Belgicku. Štátna subvencia nemocniciam, 
telovýchovným zariadeniam a liečebným ústavom. Ľudovýchovné kurzy pre 
ženy. 

 

   
312. V/17 3441 – 4268 2062–2063 
 Subvencia krajinským školám Ústavu M. R. Štefánika v Turčiansky Sv. Martin e. 

Príspevky na ľudové kurzy pre ženy. Žiadosti o sociálnu výpomoc.  
 

   
312. V/17 4292 – 11219 2064 
 Stravovanie kolonistov na veľkostatkuFould–Springer. Podpora sociálnym 

ústavom a zariadeniam. Repatriácia vojenských zajatcov. Obmedzovanie 
alkoholických nápojov. Repatriácia židovských detí. Starostlivosť o utečencov.  

 

   
312. V/17 11389 – 16642 2065 
 Repatriácia vojenských zajatcov zo SSSR. Revízia sirotinca v Trnave. Činnosť 

krajinského ústredia starostlivosti o mládež.  
 

   
312. V/17 16831 – 20244 2066 
 Správa Krajinského spolku starostlivosti zmrzačených v Bratislave. Činnosť 

spolku starostlivosti o hluchonemých na Slovensku. Subvencia pre Deutsche 
Partei na sociálnu činnosť. 

 

   
312. V/17 20586 2067–2068 
 Subvencia Zemskému zväzu sociálnych a sociálne–zdravotných spolkov na 

Slovensku. Celoštátna propagácia prevencie proti diftérii.  
 

   
312. V/17 20899 – 25904 2069 
 Repatriácia. Žiadosti osôb a sociálnych organizácií o štátnu podporu. Podpora 

chudobným rodičkám. Činnosť Okresného sociálneho domu v Ilave.  
 

   
312. V/17 25979 – 34175  2070 
 Repatriácia vojenských zajatcov, slovenských robotníkov z Talianska, Belgicka, 

Československá kolónia v Paríži. Činnosť Ústavu pre zmrzačených v Bratislave. 
Zdravotné prehliadky učiteľov. Subvencia sociálnym organizáciám.  

 

   
312. V/17 34333 – 49506 2071 
 Žiadosti o sociálnu podporu a subvenciu pre sociálne ústavy a zariadenia. 

Repatriácia vojenských zajatcov. 
 

   
312. V/17 34354 – 45231 2072 
 Repatriácia Slovákov z Francúzska. Sociálna podpora. Subvencie. Obežníky 

Krajinského združenia starostlivosti o mládež. Liečenie v sanatóriách.  
 

   
312. V/17 49507 – 130144 2073–2081 
 Repatriácia vojnových zajatcov. Žiadosti o sociálnu výpomoc, podporu.  



 

Podpora sociálnych ústavov a ich akcií. 
   

313. V/18 248 – 7288 2082 
 Lekárnické koncesie. Hospodárska revízia Štátnej nemocnicev Prešove, 

Slovenského ústavu slepých v Levoči, Štátneho výchovného ústavu pre 
chlapcov v Slovenskej Ľupči. Prijímanie cudzincov do Štátneho detského 
liečebného ústavu v Dolnom Smokovci. Osnova zákona o zdravotnej prirážke a 
o fonde na podporu verejných liečebných ústavov. Ustanovenie vládnych 
komisárov v lekárňach. 

 

   
313. V/18 7952 – 36685 2083 
 Vyúčtovanie liečebného štátnymi nemocnicami. Menovanie vládnych 

komisárov do lekární. Liečebné trovy juhoslovanských, ruských, maďarských, 
čínskych štátnych príslušníkov. Liečenie cudzích štátnych príslušníkov na 
základe reciprocity. 

 

   
313. V/18 37033 – 59919 2084 
 Štátne výdavky na liečenie štátnych príslušníkov. Prideľovaniežidovských 

lekární. Disciplinárne záležitosti lekárnikov. 
 

   
313. V/18 60364 – 78833 2085 
 Liečebné poplatky. Výkazy ošetrovacích poplatkov za ruských, nemeckých, 

rumunských štátnych príslušníkov. Udelenie práva verejnosti Krajinskej 
nemocnici v Dolnom Kubíne. 

 

   
313. V/18 116236 2086 
 Výskum liečivých prameňov v Kováčovej.  
   
314. V/19 13 – 1698 2087 
 Revízia štátneho internátu pre hluchonemých v Kremnici. Zálohy na prevádzku 

štátnych nemocníc a zdravotných ústavov na rok 1941. Materiálno–technické 
vybavenie nemocníc. 

 

   
314. V/19 1701 – 2358 2088 
 Hlásenia okresov o výskyte lupoznej choroby. Dostavba Štátnej nemocnice v 

Spišskej Novej Vsi. Materiálne zabezpečovanie nemocníc.  
 

   
314. V/19 2412 – 4480 2089 
 Služobné obleky zamestnancov nemocníc. Materiálno–technické dotovanie 

nemocníc a liečebných ústavov. Prevzatie majetku kláštora Uršuliniek vo 
Veľkých Levároch do vlastníctva a správy štátu. 

 

   
314. V/19 4776 – 7997 2090 
 Výstavba infekčného pavilónu Štátnej nemocnice vo Zvolene. Zásobovanie 

nemocníc potravinami, materiálno–technickým zariadením. 
 

   
314. V/19 8007 – 10641 2091 
 Dodávky potravín, kuriva, farmaceutických výrobkov a technické zariadenia 

pre štátne nemocnice. 
 

   
314. V/19 10641 – 14675 2092 



 

 Sťažnosť na ženskú kliniku v Bratislave. Správa o revízii Zemského spolku pre 
starostlivosť o nevidomých v Báhoni. Zásobovanie nemocníc liekmi, 
potravinami a technickým zariadením. 

 

   
314. V/19 15348 – 19629 2093 
 Investičný program štátnych nemocníc a liečebných ústavov na rok 1942. 

Dodatočný návrh štátneho rozpočtu sociálnych ústavov na rok 1941. Návrh 
štátneho rozpočtu štátnych nemocníc na rok 1942. Materiálno–technické 
vybavenie nemocníc. 

 

   
314. V/19 19935 – 21964 2094 
 Liečenie epidemickej strumy a kreténizmu na Žitnom ostrove.   
   
314. V/19 21996 – 28425 2095 
 Stavebný program na rozšírenie nemocnice v Banskej  Bystrici. Stavba 

nemocnice v Skalici. Rozpočet Štátnej nemocnice v Trenčíne na rok 1942. 
Stavba Oravskej nemocnice. Stavebný program nemocnice v Kvetnici. 
Materiálno–technické vybavenie nemocníc. 

 

   
314. V/19 28484 – 30631 2096 
 Protimalarická stanica v Prešove. Anonymná sťažnosť na Štátnu nemocnicu v 

Nitre. Dodávky materiálno–technického zariadenia pre nemocnice. 
 

   
314. V/19 30851 – 40763 2097 
 Revízia Štátnej nemocnice v Kvetnici. Smernice pre poskytovanie materiálu 

zamestnancom štátnych nemocníc. Účtovná uzávierka Štátnej nemocnice v 
Martine za rok 1944. Zriadenie pôrodnicko–gynekologického oddelenia v 
Štátnej nemocnici vo Zvolene. Výročná správa Štátnej nemocnice v Zlatých 
Moravciach za rok 1940. Záverečný účet Štátnej nemocnice v Nitre za rok 
1940. 

 

   
314. V/19 40908 – 51311 2098 
 Výročný výkaz štátnej nemocnice v Ružomberku za rok 1940. Záverečná 

bilancia Štátnej nemocnice Trenčín, Detského liečebného ústavu v Dolnom 
Smokovci, Krajinského sanatória v Trenčianskych Tepliciach za rok 1940. 
Zvýšenie miezd zamestnancom štátnych nemocníc. Materiálno–technické 
vybavenie nemocníc a liečebných ústavov. 

 

   
314. V/19 51355 – 67697 2099 
 Žiadosť obce Čadca o zriadenie štátnej nemocnice. Smernice pre poskytovanie 

naturálií zamestnancom štátnych nemocníc. Zostavenie rozpočtu sociálnych 
ústavov na rok 1942. Správa Štátneho sanatória v Trenčianskych Tepliciach. 
Revízia Štátnej nemocnice v Humennom. Záznam o vyvlastnení podniku 
„Štátne kúpele“. 

 

   
314. V/19 67892 – 120033 2100–2101 
 Zoznam štátnych nemocníc a liečebných ústavov. Finančné a materiálno–

technické dotovanie nemocníc. 
 

   
315. VI/21 323 – 34722 2102–2103 
 Príspevky na núdzové práce.  



 

   
316. VI/24 754 – 24561 2104–2105 
 Žiadosti o podporu na stavbu rodinných a obytných domov.  
   
317. VI/25 1 – 4400 2106–2169 
 Žiadosti o povolenia zamestnávať Židov.  
   
 1942  
   
318. 31 1007 – 1179 2170 
 Záverečné účty vicinálnych ciest. Kaucia na časopis KassaiUjság. Zásobovacia 

pohľadávka voči bývalému Slúžnovskému úradu v Slatine. Zápisnice zo 
zasadnutí župného výboru župy Bratislavskej.  

 

   
318. 31 1181 – 1182 2171 
 Zápisnice z zasadnutí župného výboru župy Nitrianskej v Trenčianskej.   
   
318. 31 1182 – 1183 2172 
 Zápisnice zo zasadnutia župného výboru župy Tatranskej a Šarišsko–

Zemplínskej. 
 

   
318. 31 1184 – 1338 2173 
 Zápisnice zo zasadnutí župného výboru župy Pohronskej. Záverečné účty 

vicinálnych ciest. 
 

   
318. 31 1339 – 1563 2174 
 Darovanie knižníc sídelným obciam okresov župou Nitrianskou. Subvencie 

obciam na stavbu škôl, ciest. Záverečné účty vicinálnych ciest.  
 

   
318. 31 1618 – 1986 2175 
 Záverečné účty okresu prešov za rok 1935, okresu Stropkov za rok1939. 

Rozpočet župy Bratislavskej na rok 1942. Záverečné účty okresu Modrý Kameň 
za rok 1939. Revízia okresného úradu v Galante. Záverečné účty okresu 
Kremnica za rok 1939. Subvencie na stavebné akcie obcí. Záverečné účty 
vicinálnych ciest. 

 

   
318. 31 2008 – 2178 2176 
 Záverečné účty okresu Topoľčany za rok 1939, okresu Prievidza. Urovnanie 

finančných záležitostí bývalých Uhorských žúp. Subvencie na stavbu škôl a 
kultúrnych ustanovení. 

 

   
318. 31 2181 – 2359 2177 
 Záverečné účty okresu Prešov za rok 1937, okresu Kremnica za rok 1936. 

Zoznam podpôr udelených Župným úradom v Bratislave. Záverečné účty 
okresu Nová Baňa za rok 1931. Záverečné účty župnej samosprávy a 
vicinálnych ciest za rok 1940. 

 

   
318. 31 2360 – 2636 2178 
 Záverečné účty okresu Zvolen za rok 1936. Základina Ľudovíta Badinyho. 

Subvencie obciam na stavbu škôl, ciest a pod. 
 

   



 

318. 31 2676 – 3017 2179 
 Záverečné účty vicinálnych ciest. Rozpočet okresu Brezno na rok 1938. 

Záverečný účet okresu Kežmarok za rok 1936. Rozpočet župy Pohronskej na 
rok 1942. Záverečné účty okresu Medzilaborce za rok 1938.  

 

   
318. 31 3059 – 3170 2180 
 Výkazy žúp  a okresov o zadlžení. Záverečné účty vicinálnych ciest, okresu 

Sabinov za rok 1937, okresu prešov za rok 1936. Rozpočet župy Šarišsko–
Zemplínskej na rok 1942. Podpory mestám a obciam na výstavbu verejných 
budov, ciest a škôl. 

 

   
318. 31 3172 – 3582 2181 
 Záverečné účty vicinálnych ciest. Zásobovacie základiny župy Nitrianskej. 

Poľnohospodárska služba na okresných úradoch. Záverečné účty okresu Nová 
Baňa za rok 1936. Zbierka na Jiráskov fond slovenského národného divadla. 

 

   
318. 31 3584 – 4023 2182 
 Podpora krajinského výboru na menšinové školy v zahraničí. Vyúčtovanie 

krajinskej subvencie kultúrnym, vedeckým a umeleckým spolkom. Sumárne 
výkazy finančných nákladov na vicinálne cesty. Subvencie obciam  na stavbu 
škôl. 

 

   
318. 31 4024 – 4754 2183 
 Subvencie obciam a organizáciám na stavbu kultúrno–osvetových budov. 

Zánik časopicuCsallóköziHirlap – MagyarVidék v Dunajskej Strede. Stavba 
železnice Strážske – Prešov. Krajinská subvencia pre dr. D. Rapanta. Príspevok 
obciam na udržovanie vicinálnych ciest. 

 

   
318. 31 4895 – 6015 2184 
 Rozpočty a záverečne účty vicinálnych ciest. Subvencia na úpravu toku rieky 

Laborec. Záverečné účty okresu Moldava n/Bodvou za rok 1938. Študijná 
základina T. G. Masaryka v Banskej Bystrici. Záverečné účty okresu Sabinov za 
rok 1938, okresu Kysucké Nové Mesto za rok 1938. 

 

   
318. 31 6111 – 7581 2185 
 Pôžička na stavbu okresnej budovy v Humennom. Účasť štátu na neštátnych 

podnikoch. Rozpočet župy Trenčianskej na rok 1942. Záverečné účty 
vicinálnych ciest. 

 

   
319. 32 283 2186 
 Záverečné účty obcí Chrenovec, Jalovec.  
   
319. 32 1001 – 1078 2187 
 Rozpustenie obecných zastupiteľstiev a menovanie vládnych komisárov. 

Zápisnica zo zasadnutia medziministerskej komisie pre budovanie národných 
škôl. 

 

   
319. 32 1078 2188 
 Rozpustenie obecných zastupiteľstiev a menovanie vládnych komisárov.   
   
319. 32 1079 – 1136 2189 



 

 Príspevky obciam na stavbu škôl, ciest. Obecné stromkovéškolky.   
   
319. 32 1140 – 1202 2190 
 Úprava dlhov obcí z pôžičky. Príspevky obciam na stavbu škôl, ciest a 

elektrifikáciu. 
 

   
319. 32 1224 – 1307 2191 
 Zmena politických hraníc pri obci Cerovo. Príspevky na stavbu škôl, ciest, 

telefonizáciu obcí. 
 

   
319. 32 1308 – 1359 2192 
 Rozpočet a záverečné účty obce Egreš. Zoznamy obcí. Príspevky na stavbu 

ľudových škôl. Návrh zákona o označovaní miest, obcí, osád.  
 

   
319. 32 1424 – 1515 2193 
 Sťažnosť občanov v Dobšinej na zlé hospodárenie s mestským majetkom. 

Žiadosť Handlovej na príspevok na reguláciu mesta. Štátne príspevky na 
stavbu škôl, telefonizáciu obcí. 

 

   
319. 32 1666 – 1787 2194 
 Štátne príspevky na stavebné akcie miest a dedín. Vyhotovenie pozemno – 

knižných vložiek pre obce. Zmena stavebného štatútu mesta Prešov. Vládne 
nariadenie o obmedzení mzdových nárokov zo štátnych prostriedkov.  

 

   
319. 32 1790 – 1892 2195 
 Pôžička na stavbu meštianskej školy v Mošovciach, Úprava dlhov obcí z 

pôžičky. 
 

   
319. 32 1895 – 1999 2196 
 Odvolanie sa policajných strážnikov mesta Levoča v otázke platovej na 

Najvyšší správny súd. Menovanie vládnych komisárov v obciach 
inkorporovaných z Poľska. Štátny príspevok na elektrifikáciu obcí. Úprava 
dlhov obcí z pôžičky. 

 

   
319. 32 2002 – 2267 2197–2199 
 Štátne príspevky obciam a mestám na stavebné akcie.  
   
319. 32 2444 2200–2207 
 Revízia úradných názvov obcí – dotazníková akcia.  
   
319. 32 2456 – 2597 2208 
 Úprava dlžobných, mýtnych poplatkov. Zásobovacia agenda na notárskych 

úradoch. Odvolanie obce Uloža, Iliašovce, Dvorce v otázke rozpočtu na rok 
1942. Štátne príspevky obciam na stavbu škôl, ciest. 

 

   
319. 32 2612 – 2716 2209 
 Príspevky na telefonizáciu a elektrifikáciu obcí. Mimoriadny príspevok obciam 

inkorporovaných z Poľska. 
 

   
319. 32 2724 – 2830 2210 
 Odvolanie sa obce Kolačno a Čertižne v otázke rozpočtu na rok 1942. Štátne  



 

príspevky na investičné práce obcí. 
   
319. 32 2865 – 3174 2211 
 Pôžička na stavbu Meštianskej školy v Bánovciach n/Bebravou, Prevzatie 

kúpeľov Trenčianske Teplice do správy obce. Obecné prirážky a zvláštna daň 
zárobková. Poľovné právo obce Dubnička. 

 

   
319. 32 3197 – 3490 2212 
 Štátny príspevok na stavbu škôl, ciest a elektrifikáciu obcí. Výročná správa 

mesta Nitra za rok 1941. 
 

   
319. 32 3509 – 3855 2213 
 Poplatky obcí a miest za uzatváranie dodávateľských a podnikateľských zmlúv. 

Návrh zákona o úprave finančného hospodárstva obcí a miest s municipiálnym 
právom. Odvolanie obci v rozpočtových otázkach.  

 

   
319. 32 3856 – 3972 2214 
 Finančná podpora štátu obciam na stavbu škôl, kultúrno–osvetových 

zariadení. Výmena vládneho komisára v Kežmarku.  
 

   
319. 32 3972 – 3975 2215 
 Úprava dlhov obcí z pôžičky.  
   
319. 32 3976 – 4129 2216 
 Osnova zákona o odklade exekúcií proti vojenským osobám v činnej službe a 

ich príbuzným. Záverečné účty Slovenskej krajiny. Úradné názvy miest a obcí 
osídlené príslušníkmi nemeckej národnosti. Podpory a štátne príspevky 
obciam na stavebné akcie. 

 

   
319. V/15 4250 – 4495 2217 
 Štátna pôžička so zárukou na stavbu meštianskej školy  v Sečovciach. Trestné 

sankcie za predražovanie poľnohospodárskych výrobkov.  
 

   
319. V/15 4518 – 4662  2218 
 Zlučovanie obcí. Návrh zákona o daňových úľavách pri investícii. Príspevky 

obciam zo Zvyšku pomocného fondu. Záverečné účty vicinálnych ciest.  
 

   
319. V/15 4760 – 5031 2219 
 Subvencie obciam na stavbu škôl. Osnova nariadenia v komunálnych 

pôžičkách. Úprava dlhov obcí. 
 

   
319. V/19 5032 – 7473 2220–2224 
 Úprava dlhov obcí. Subvencie obciam na stavebné akcie.  
   
320. 52 3786 – 7208 2225 
 Štátny príspevok na núdzové práce.  
   
321. 63 2383 – 7608 2225 
 Pracovné útvary.  
   
322. 67 131 – 2439 2226–2256 



 

 Krajinské štátne pôžičky na stavbu rodinných domkov a obytných budov.   
   
 1943  
   
323. 31 1001 – 1003 2257 
 Zápisnice zo zasadania župného výboru župy Pohronskej, Bratislavskej a 

Nitrianskej. 
 

   
323. 31 1003 – 1006 2258 
 Zápisnice zo zasadania župného výboru župy Nitrianskej, Šarišsko–

Zemplínskej, Tatranskej, Trenčianskej. 
 

   
323. 31 1007 – 1174 2259 
 Záverečné účty okresu Kremnica za rok 1935. Hospodársko–finančné 

pohľadávky Maďarov v súvise s okupovaním južného Slovenska. Záverečné 
účty vicinálnych ciest. Likvidovanie základín žúp spred roku 1918. Rozpočet 
Nitrianskej župy na rok 1943. Záverečné účty župy Tatranskej  za rok 1940. 
Výmena zemiakovej sadby v okrese Čadca. Subvencie.  

 

   
323. 31 1181 – 1475 2260 
 Rozpočet župy Šarišsko–Zemplínskej na rok 1943, záverečné účty vicinálnych 

ciest. Záverečný účet okresu Kežmarok za rok 1937. Smernice k zostaveniu 
štátnych záverečných účtov za rok 1940, 1941. Subvencie pre obce a mestá.  

 

   
323. 31 1478 – 1867 2261 
 Záverečné účty vicinálnych ciest. Rozpočet župy Pohronskej na rok 1943. 

Záverečné účty župy Trenčianskej za rok 1940. Rozpočet župy Bratislavskej na 
rok 1943. Revízia župného úradu v Prešove. Návrh na úpravu platov 
zamestnancom vicinálnych ciest. 

 

   
323. 31 1887 – 2115 2262 
 Likvidácia samosprávnych depozitov. Zhabanie majetku rozpusteného spolku 

VágsellyeiKaszinoEgyesulet v Šali. Zásady pre zostavovanie rozpočtu na rok 
1944. Revízia záverečných účtov okresov Základiny žúp spred r 1918.  

 

   
323. 31 2117 – 2625 2263 
 Slovensko–maďarská dohoda o rozdelení majetku okresu Košice. Záverečné 

účty vicinálnych ciest. Záverečné účty okresu Snina za rok 1934, okresu Banská 
Bystrica za rok 1933. Subvencia obciam a mestám. 

 

   

323. 31 2802 – 3365 2264 
 Základiny žúp spred r 1918. Samosprávne depozitá – depurácia. Prevzatie 

vicinálnych ciest do správy rezortu verejných prác. 
 

   

323. 31 3392 – 3560 2265–2267 
 Základiny uhorských žúp.  
   

324. 31 E 100 – 8745 2268–2269 

 Zamestnanci verejnej správy vnútornej. Depozitá osôb spred r. 1918.  
   
325. 32 D 1010 2270 



 

 Ceny spotrebných tovarov. Rozpočet mesta Považská Bystrica za roky 1937–
1939, obce Orlová za rok 1937–1940. 

 

   

325. 32 D 1021 – 1175 2271–2273 
 Zlučovanie obcí. Subvencia obciam na stavbu škôl, ciest, elektrifikáciu, 

telefonizáciu. Úprava obecných dlhov z pôžičiek. 
 

   

325. 32 D 1176 – 1212 2274 
 Návrh zákona o obecnej samospráve. Subvencie a pôžičky obciam na výstavbu 

škôl. 
 

   

325. 32 D 1227 – 1252 2275 
 Pôžičky obciam na stavebné akcie.  
   

325. 32 D 1253 – 1292 2276 
 Jednotné dohody o elektrifikácii obcí. Zlučovanie obcí. Pôžičky obciam na 

výstavbu. 
 

   

325. 32 D 1293 – 1548 2277–2280 
 Úprava dlhov obcí. Podpory obciam na stavebné akcie. Zlučovanie obcí.   
   

325. 32 D 1549 – 1574 2281 
 Zlučovanie obcí. Záverečné účty a rozpočet mesta Žiliny na rok 1941. Pôžičky 

obciam na stavebné akcie. 
 

   

325. 32 D 1575 – 1706 2282–2283 
 Subvencie obciam na výstavbu škôl, elektrifikáciu, stavbu ciest a  pod. 

Zápisnice a vyúčtovanie Pomocného fondu pre úpravu dlhov okresov a obcí za 
rok 1939, 1940, 1941, 1942. 

 

   

325. 32 D 1707 – 1873 2284–2285 
 Zlúčenie obcí. Pôžičky obciam na stavebné akcie.  
   

325. 32 D 1877 – 1910 2286 
 Úprava hraníc v zmysle viedenskej arbitráže. Zlučovanie obcí a subvencia 

a pôžičky na stavebné akcie. 
 

   

325. 32 D 1913 – 6357 2287–2309 

 Úprava dlhov obcí z pôžičky. Subvencie obciam na stavebné akcie. Zlučovanie 
obcí. 

 

   

326. 32 E 2700 – 2754 2310–2311 

 Trestné stíhanie za predražovanie a machinácie so spotrebným tovarom.  
   

326. 32 E 8700 – 9744 2312 

 Odvolanie v otázkach poplatkov za prírastok hodnoty nehnuteĽností na 
Najvyšší správny súd. 

 

   

327. 53 1102 2313 

 Prestavba mestského chudobinca v Bratislave.  



 

   

328. 62 117116 2313 
 Štátne príspevky obciam a mestám na tzv. mzdové práce.  
   

329. 65 9 – 2077 2314–2346 
 Subvencie, pôžičky so štátnou zárukou na výstavbu rodinných domkov.  
   
 1944  
   

330. 23 M 741 2347 
 Vyvlastňovanie Piešťanských kúpeľov.  
   

331. 31 A 1/7 2347 
 Evidencia cenných papierov vo vlastníctve štátu. Smernice pre koncentráciu 

štátnych účastín, ich správu a úschovu. Úsporné opatrenia vo verejnej správe. 
 

   

332. 31 A 40/1 2347 
 Personálne záležitosti župných zamestnancov.  
   

333. 31 A 40/4 2347 

 Reštancie v záverečných účtoch vicinálnych ciest.  
   

334. 31 A 40/7 2347 

 Likvidácia administratívnych depozitov uhorských žúp. Usporiadanie 
nedoplatkov obcí na vicinálne cesty. Župné podpory obciam a nábožensko–
kultúrnym ustanoveniam na stavbu kostolov. Župné rozpočty na rok 1944.  

 

   

335. 31 A 48/1–6 2348–2349 

 Systemizovanie miest župných ovocinárskych inštruktorov. Úprava miezd 
vicinálnym cestárom. Finančné odmeny zamestnancom župných úradov.  

 

   

336. 31 A 48/7 2350 

 Hospodársko–finančné záležitosti žúp.  
   
337. 31 A 58/7 2351 

 Revízia záverečných účtov okresov.  
   

338. 31 A 70/7–2 2351 
 Výkaz o rozdeľovaní podpôr zo samosprávneho fondu obciam na vicinálne 

cesty. 
 

   

339. 31 A 78/7 2351 
 Župná finančná podpora obciam a mestám na elektrifikáciu, stavbu škôl, ciest, 

vodovodov a pod. 
 

   

339. 31 A 78/7 2352 
 Ašakert – Lodno  
   

339. 31 A 78/7 2353 
 Malcov – Prešov  



 

   

339. 31 A 78/7 2354 
 Pružina – Žilina  
   

340. 31 A 478/9 2355 
 Zápisnice zo zasadnutí župných výborov župy Pohronskej, Bratislavskej, 

Nitrianskej. 
 

   

341. 31 A 478/9 2356 
 Zápisnice zo zasadnutí župných výborov župy Šarišsko–Zemplínskej, 

Tatranskej, Trenčianskej. 
 

   

342. 31 C 338/7 2357 
 Vyúčtovanie podpory na výstavbu kostolov.  
   

343. 31 D1 – 1 2357 

 Smernice pre civilnú evakuáciu.  
   

344. 31 E 100 – 9422 2357 

 Personálne a disciplinárne záležitosti zamestnancov verejnej správy.  
   
345. 31 F 28/7 2358 

 Finančná pohľadávka zásobovacej základiny župy Trenčianskej voči firme 
Angol–Magyar bank Budapešť. 

 

   

346. 31 F 58/7 2358 
 Masarykov jubilejný fond.  
   

347. 31 F 68/7 2358 
 Depurácia samosprávnych základín.  
   

348. 31 H 4/7 2359 
 Finančná podpora pre Deutsche Partei.  
   

349. 31 H 138/7 2359 
 Subvencia pre ústavy HSĽS.  
   

350. 31 M 722 2359 
 Finančné záležitosti okresov.  
   

351. 31 M 428 2359 
 Podpora na tlač pre frontových vojakov.  
   

352. 31 M741/7 2359 

 Podpora na stálu výstavu ľudového umenia pre kúpele v  Piešťanoch.  
   
353. 31 S 28/7 2359 

 Subvencia sociálnym ústavom.  
   

354. 31 Z 7/7 2359 



 

 Dotácia pre roľnícku komoru v Bratislave na „zveľaďovaciu rastlinársku akciu“.  
   

355. 32 A 1/1 2360 
 Šetrenie spoľahlivosti štátnych zamestnancov.  
   

356. 32 A 1/3 2360 
 Pričlenenie katastrálneho územia obce Olovary k okresu Modrý Kameň.  
   

357. 32 A 1/7 2360 
 Úprava o vyplácaní úrokov z vinkulovaných dlhopisov pri konverznej pôžičke.   
   

358. 32 A 40/7 2360 

 Odškodné za užívanie vicinálnych ciest.  
   

359. 32 A 70/1–7 2360 

 Finančné záležitosti obcí.  
   
360. 32 A 78/1 2361 

 Personálne záležitosti obecných zamestnancov.  
   

361. 32 A 78/3 2361 
 Organizačné záležitosti obcí a miest: 

Banská Bystrica – Karlová Ves 

 

 Kevice – Svätý Jur 2362 
 Trnava – Zvolen 2363 
   

362. 32 78/7 2364 
 Hospodárske záležitosti obcí, revízia rozpočtov a záverečných účtov obcí, 

subvencie na stavebné akcie/ elektrifikácia, výstavba škôl, ciest a pod./: 

Abrahám – Biskupice 

 

 Bitarová – Bzovská Lehota 2365 
 Cerová – Čierne 2366 
 Čimhová – Dolný Turček 2367 
 Dolný Vadičov – Hendrichovce 2368 
 Hlinné – Hrachovo 2369 
 Hrakov – Jusková Voľa 2370 
 Kálnica – Komjatná 2371 
 Kopčany – Krížová Ves 2372 
 Krokava – Lovce 2373 
 Lovčica – Málinec 2374 
 Malý Báb – Mojtín 2375 
 Môlča – Očová 2376 
 Ochodnica – Podskalie 2377 
 Podstráň – Prešov 2378 
 Prešov – Pušovce 2379 
 Rabča – Sebč 2380 
 Sečovce – Soblakov 2381 
 Sobotište – Široké 2382 
 Šišov – Trebajov 2383 
 Trebišov – Turčiansky Sv. Martin  2384 
 Turová – Zborov 2385 



 

 Udavské – Veselice 2386 
 Zeleneč – Župkovce 2387 
   

363. 32 A 78/76 2388 
 Pôžičky a subvencie obciam na stavbu škôl.  
   

364. 32 A 90/9 2389 
 Náhrady za zrušenie súkromného vlastníctva štátom, obcou atď.   
   

365. 32 A 730 2389 
 Záležitosti obecných ústavov.  
   

366. 32 A 770 2389 
 Preskúmanie príbuzenstva členov obecných výborov, vymenovanie starostov 

obcí. Národnostné rozvrstvenie obyvateľstva. 
 

   

367. 32 A 778/9 2389 
 Menovanie členov obecných výborov.  
   

368. 32 B 2390 

 Vyhláška o úprave pomerov Cigánov. Civilná protiletecká ochrana.  
   

369. 32 C 2390 

 Cirkevné záležitosti obcí.  
   

370. 32 D 2390 
 Smernice pre evakuáciu.  
   

371. 32 E 225 2390–2391 
 Cenové a zásobovacie priestupky – stíhanie.  
   

372. 32 E 1112 2392–2393 
 Personálne a disciplinárne záležitosti zamestnancov štátnej správy. Odvolania 

obcí a občanov vo veci poplatkov. 
 

   

373. 32 R S  2394 
 Finančné záležitosti spolkov. Ceny.  
   

374. 32 UVZ 2394 
 Osnovy zákonov a vládnych nariadení.  
   

375. 32 Šk 48/7 2394 
 Štátny príspevok na stavbu ľudových a meštianskych škôl.  
   

376. 32 Šk 58/7 2395–2399 

 Štátny príspevok obciam na stavbu ľudových a meštianskych škôl.  
   

377. 44 11–1809 2400–2439 

 Žiadosti o štátnu podporu na výstavbu rodinných a obytných domov, 
vyúčtovanie poskytnutých subvencií. 

 



 

   

378. 62 1000 – 1041 2440 
 Nasadenie ukrajinských utečencov do pracovných táborov. Materiálne 

vybavovanie pracovných táborov. Návrh zákona o sociálnych osobách. 
Zvyšovanie stavu v Pracovnom útvare v Revúcej. Správy o situácii v Pracovnom 
útvare v Ústí nad Oravou, v Dubnici nad Váhom. 

 

   

378. 62 1043 – 1144 2441 
 Likvidácia Pracovného útvaru v Ilave. Pracovný útvar Cigáňov v Krupine. 

Materiálne a finančné záležitosti pracovných útvarov. Nasadenie ruských žien 
do pracovných táborov. Hlásenie zmien žandárov a pracovných útvarov. 

Smernice pre nasadzovanie asociálnych osôb do pracovných útvarov. 

Likvidácia pracovného útvaru v Revúcej. Hlásenia o situácii v pracovných 

útvaroch.  
Prešetrovanie asociálnosti osôb, ich zaraďovanie do pracovných útvarov 
a prepúšťanie: 

 

   

378. 62 1043 – 1144  
 Abašin Gregor – Bobčo Štefan 2442 
 Bohovič Štefan – Ferda Ján 2443 
 Ferko Ľudovít – Ivanovič Jozef 2444 
 Jakab František – Krumpolec Peter 2445 
 Kruppa Adolf – Pešta Mikuláš 2446 
 Petalik Ján – Šarközy Severín 2447 
 Šarka Alexander – Žiga Maximilián 2448 
   
 1945  
   
379. 23 7 – 937 2449–2462 

 Krajinská a štátna pôžička na stavbu rodinných domkov, obytných a verejných 
budov. 

 

   

380. 31 10 – 775 2463–2464 
 Župné rozpočty. Mzdové záležitosti župných a obecných zamestnancov. 

Likvidácia samosprávnych depozít. 
 

   

381. 32 L – 708 2465–2468 
 Zúčtovanie obcí. Subvencie obciam na stavebné akcie /elektrifikácia, cesty, 

školy a pod./ 
 

   

382. Varia 2469 382. 
 Záležitosti Ústredného riaditeľstva podniku Štátne kúpele Piešťany, Ústrednej 

správy podniku Visutá lanovka na Lomnický štít. Záležitosti pracovných 
táborov. 

 

   

382.   2470–2480 
 Židovské záležitosti a záležitosti pracovných útvarov.  
   

382.   2481–2514 
 Rôzne obežníky, smernice, rozvrh práce a pod.  



 

   

382.   2515–2558 
 Evidenčná kartotéka Židov a kartotéka ich odsunu.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Židia 

 

MV, kart. číslo: 16, 19, 23, 86, 135, 140, 143, 149-153, 161-165, 167, 169, 174, 177-385,  

                            391-546, 586-698, 736, 739, 1033, 1050, 1121, 1125, 1128, 1133, 1141,   

                            1146, 1152, 1184, 1186, 1190, 1194, 1256, 1267, 1270, 1271, 1463, 1467- 

                            1479, 1560, 1561, 1565, 1581-1588, 1591-1597, 1599, 1601, 1602, 1883,  

                            1946, 2027-2035, 2106-2169, 2470-2480, 2515-2559  

 

MV fond 406, kart. číslo: 6-71, 97-104 

 

 

MV-Židia: 60 kartónov  

                   12 pracovných hárkov 

 



 

Pracovné tábory 

 

MV, kart. č.: 6, 16, 19, 136, 178, 205, 386–388, 410, 547–563, 571–582, 2033, 2225, 2440––   

                    2448, 2469–2480 

MV–PT: 80 kartónov 

             1 balík 

             21 kníh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dodatky k inventáru Ministerstva vnútra 1938 -1945  
   
 A, B1, B2 1938 1 
 Žiadosti o miesto v štátnej správe   
 Žiadosti o miesto u četníctva  
 Žiadosti o miesto u štátnej polície  1-2 
   
 A I  1939  
 Žiadosti o miesto u štátnej polícii   
 Abrahámová – Chovanec 3 
 Imrich – Sagaidačný 4 
 Sahlingerová - Žigádny 5 
   
 A II   
 Žiadosti o miesto v štátnej službe   
 Agjičová – Hojstríc 6 
 Holec – Murtin 7 
 Náterová – Guartler 8 



 

   
 D-V   
 Žiadsoti o miesto u četníctva  
 Ambrus - Živčák 9 
   
 D-VI    
 Žiadosti o miesto u polícii   
 Adámek – Jurica 10 
 Kalušek – Pokorný 11 
 Pollák - Žilka 12 
   
 E    
 Žiadosti o miesto v zdravotníctve 13-14 
   
 F   
 Žiadosti o miesto vo verejnej správe 15-16 
   
 I a 1940 17-25 
 Žiadosti o miesto v štátnych službách  
   
 I a 1941  
 Žiadosti o miesto v štátnych službách 26-43 
   
 1943  
 32 E 1111 – 7753  44 
 Osobné záležitosti zamestnancov MV  
   
 12 E 1943 – 1944  45-46 
 Osobné záležitosti zamestnancov MV   
   
  1921 – 1945  47-48 
 Stavebné družstvá na Slovensku  
   
 12 odd. 1940 – 1945 49 
 Výstavba štátnych domov  
   
  1939 - 1945  
 Štátne rozpočty 50-53 
   
  1940 – 1941  
 Rozpočty obcí. 54-55 
 Revízia hospodárenia obcí. 56 
 Investičné práce obcí. 57-58 
   
  1938 – 1944  59-61 
 Rôzne obežníky.  
   
  1938 – 1944  62 
 Výkaz zamestnancov politickej a policajnej správy na Slovensku.  
   
  1939 – 1942  63 



 

 Výkazy zamestnancov štátnej správy na Slovensku českej národnosti.  
   
  1938 – 1939  64 
 Systemizácia miest na MV.  
   
  1942 - 1944 65 
 Členstvo zamestnancov MV v odboroch.  
   
  1939 - 1944 66 
 Systemizácia miest v zdravotníctve.  
   
  1939 – 1945  67 
 Organizačné zabezpečenie štátnych hraníc. Spisy Slovensko -nemeckej 

delimitačnej komisie, ústrednej evakuačnej komisie. Výkazy cenných papierov.  
 

   
  1940 – 1942  68 
 Návrhy zákona o štátnom archíve.  
   
  1940 – 1941  69 
 Spisy podriadeného úradu MV – Cenový úrad.  
 Stanovy rôznych spolkov, organizácií a záujmových spoločenstiev na Slovensku.  70-75 
   
  1938 – 1940  76-77 
 Spisy Prezídia MV.  
   
  1941 – 1942  78 
 Spisy Prezídia MV.  
   
  1940 - 1945  
 Spisy Sekretariátu MV.  
   
  1942 79 
 Spisy 15. oddelenia MV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Osobný register 

 

A  

Abešín Gregor 2442 



 

Andrassi E. 1530 

B  

Bacílek K. 1560 

Badinyi Ľudovít 2178 

Bachó Ján 1105 

Balažovič J. 1124 

Bartošík J. 1467 

Biloveszký Jozef 1159 

Blaho Pavel 715 

Bobčo Štefan 2442 

Bohovič Štefan 2443 

Bratkovič Jozef 258 

Brežný J. dr. 1517 

C  

Conti dr. 1120 

D  

Devinský Fr. 736 

Ď  

Ďurčanský F. 1046 

F  

Ferda Ján 2443 

Ferko Ľudovít 2444 

G  

Galo Dr. 1467 

Gebert Dr. 1059 

Gregor J. 1044 

Grosz Šalamun 1203 

H  

Hrdin V.  174 



 

Hudák V. 174 

Hamburský Dr. 2047 

I  

Ivanovič Jozef 2444 

J  

Jakab František 2445 

Juriga J. 736 

K  

Karmazin 1255 

Kornfeld Dr. 648 

Križan L. 174 

Krumpolec Peter 2445 

Kruppa Adolf 2446 

Kurt Daniel Dr. 1046 

L  

Langfeld 716 

M  

Markus Alexander 24 

Mednyanský Dyonyz  1102 

Melicher Fr. 1895 

Miller J. 1215 

Mittelmann 180 

Mutňanský L. 1190 

N  

Nančich Ján 258 

P  

Pálffy Jozef 1038 

Paulínyi Dr. 578 

Pešta Mikuláš 2446 



 

Petalík Ján 2447 

R  

Rapant Dr. 2183 

Rosinský J. 1066 

S  

Schmidt L. 1519 

Stahl Pavol 1564 

Staub J. 205 

Szarková Elena 24 

Š  

Šarka Alexander 2448 

Šarközy Severín 2447 

Šarlay Samo Dr. 1048 

Šavlík Tomáš 242 

T  

Tomášek L. 730 

V  

Vaško A. 229 

Vaško Dr. 581 

Vlček Fr. Dr. 1127 

W  

Wigand C. F.  1049 

Z  

Zedwitz gróf 11 

Ž  

Žiga Maximilian  2448 

 

Miestny register 

 

A  



 

Auschwitz  242 

B  

Báhoň 2092 

Bánovce 26, 182, 193, 218, 269, 274, 419, 579, 1093-
1095, 1097, 1110 

Banská Bystrica 37-38, 80, 125, 129-131, 182, 203, 218, 247, 
261, 564, 583, 699, 1043, 1045, 1059, 1092, 
1102, 1166, 1167, 1176, 1264, 1430, 1469, 
1536, 1560, 1579, 1587, 1589, 1596, 1892, 
1909, 1911, 1924, 1929, 2095, 2184, 2261, 2263 

Banská Štiavnica 33, 182, 193, 194, 203, 218, 247, 269, 1056, 
1070, 1127, 1168, 1195, 1256, 1258, 1264, 
1275, 1279, 1468, 1273, 1902, 1932, 2027 

Bardejov 29, 182, 193, 203, 214, 219, 247, 568, 1108, 
1168, 1256, 1464, 1465, 1522, 1602, 1913, 
1926, 1936 

Belgicko 2070 

Beňakovce 97 

Berlín 1191, 2035 

Bratislava 39, 74, 75, 83, 84, 86, 124, 130, 148, 151, 174, 
182, 183, 194, 195, 203, 207, 216, 219, 230, 
231, 253-257, 269, 274, 579, 699, 728, 1040, 
1044-1046, 1049, 1050, 1081, 1088, 1108, 
1131, 1136, 1145, 1154, 1167-1169, 1176, 
1178, 1185, 1199, 1210, 1254, 1260, 1269, 
1270, 1276-1279, 1460, 1481, 1485, 1488, 
1494, 1498, 1508, 1509, 1510, 1513, 1519, 
1528-1529, 1560, 1564-1567, 1569, 1571, 1574, 
1577-1579, 1581, 1584-1586, 1588, 1589, 1592-
1595, 1600, 1601, 1607, 1628, 1879, 1889, 
1891, 1893-1898, 1901, 1902, 1916, 1951, 
1954, 1976, 1980, 1981, 2066, 2070, 2092, 2313   

Bratislavská župa 2170, 2257 

Brezno 39, 183, 195, 220, 243, 247, 269, 564, 1091, 
1258, 1273, 1560, 1910, 2027, 2179 

Brno  1046, 1444 

Bučany 1191 

Budapešť 1100, 1899 

Bystré 548 



 

Č  

Čadca 39, 180, 183, 195, 203, 220, 230, 247, 269, 717, 
1095, 1124, 1211, 1257, 1915, 2259 

Časté 74 

Čelovce 564 

Červená Skala 1270 

Čičmany 699 

Čierny Balog 1037 

D  

Devín 13 

Devínska Nová Ves 118, 582 

Dobšiná 40, 72, 184, 195, 203, 220, 247, 269, 564, 1250, 
1256, 1259, 1276, 1471, 1924, 2026 

Dolné Terany 1069 

Dolný Kubín 39, 40, 133, 184, 203, 243, 247, 269, 1923, 2085  

Dolný Smokovec 2082, 2098 

Dubnica n/Váhom 547, 548, 1041, 1188, 1194, 1250, 1263, 1271, 
1272, 2440 

Dúbravka 1275 

Dunajská Streda 2183 

G  

Galanta 40, 220, 1068, 2175 

Gbely 1273 

Gelnica 41, 134, 195, 248, 269, 1101, 1124, 1265, 1911, 
1923, 1925 

Giraltovce 40, 184, 195, 220, 248, 269, 1056, 1057, 1111, 
1256, 1929 

H  

Handlová 146, 1262, 1510, 1555, 1583, 2193 

Hanušovce 547 

Hlohovec 184, 196, 220, 248, 269, 1258, 1259, 1264, 
1276, 1927, 1930, 1931 



 

Hnúšťa 196, 203, 220, 248, 269, 1262, 1267, 1472, 
1910, 2027 

Horná Sihoť 1050 

Hrabušice 574 

Humenné 40, 71, 184, 196, 220, 248, 269, 584, 1079, 
1108, 1133, 1198, 1903, 1924 

I  

Ilava 6, 19, 41, 185, 196, 207, 246, 248, 267-269, 550, 
1057, 1218, 1221, 1257, 1264, 1496, 1508, 
1934, 2069, 2441 

K  

Karlova Ves 2361 

Kežmarok 41, 71 86, 123,185, 196, 203, 248, 269, 1082, 
1146, 1211, 1256, 1513, 1517, 1897, 1935, 
1936, 2179, 2214, 2260  

Kostolná 575 

Kosutice 1960 

Komárno 1144 

Košice 1044, 1093, 1510, 1530, 2050, 2263 

Kovárovce 1431, 1432, 1434 

Kováčová 2086 

Krajná Poľana 41 

Krásno n/Kysucou 41, 1262 

Krasnohorské 41 

Krásny Brod 41 

Kremnica 24, 41, 185, 196, 248, 269, 564, 698, 1244, 
1256, 1260, 1267, 1275, 1279, 1510, 1908, 
1941, 1956, 2087, 2175, 2177, 2259 

Krompachy 76, 1141, 1266, 1488 

Krupina 41, 178, 185, 196, 220, 248, 269, 394, 578-580, 
1100, 1262, 1264, 1909, 1923, 1928, 1931, 2441  

Krušotnica 41 

Kuchyňa 234 



 

Kúty 1478 

Kvetnica 136 

Kysucké Nové Mesto 48, 185, 196, 203, 220, 248, 269, 1058, 1080, 
1127, 1256, 1903, 1908, 2184 

L  

Ladce 1268, 1270, 1276 

Leopoldov 731 

Levice 146, 1070, 1082, 1258, 1907, 1914 

Levoča 43, 185, 196, 203, 270, 1067, 1068, 1074, 1496, 
1513, 1521, 1928, 2082, 2196  

Lietavská Lúčka 14, 242, 572, 1276 

Liptovský Svätý Mikuláš 44, 45, 185, 197, 203, 220, 248, 270, 584, 699, 
1059, 1109, 1214, 1255, 1265, 1499, 1911, 
1919, 1927, 1932, 1938 

Liptovská Osada 564 

Liptovská Teplá 564 

Liptovský Svätý Peter 192 

Lisková 564 

Lomnický Štít 125 

Lovinobaňa 185, 197, 203, 220, 248, 270, 1263, 1267, 1275, 
1924, 1928 

Lublín 242 

Ľubochňa 1200 

Lučenec 1087, 1530 

M  

Maďarsko  579, 1185 

Malacky 6, 46, 83, 185, 197, 203, 220, 235, 249, 270, 
1053, 1077, 1099, 1890, 1926, 1934  

Medzilaborce 47, 186, 197, 203, 221, 249, 270, 569, 1167, 
1257, 1259, 1273, 1276, 1915, 1929, 2179 

Michalovce 23, 47, 148, 186, 197, 203, 221, 231, 243, 249, 
270, 584, 1053, 1188, 1256, 1258, 1265, 1903, 
1907, 1924, 1927, 1932, 1936 



 

Modra 23, 47, 186, 198, 203, 221, 249, 270, 1036, 
1054, 1079, 1127, 1257, 1259, 1276, 1928 

Modrý Kameň 47, 83, 186, 198, 203, 221, 249, 270, 1097, 
1196, 1256, 1259, 1908, 1909, 1929, 2175, 2360 

Moldava 136, 1911, 2184 

Moravany 24 

Muráň 1249 

Myjava 48, 187, 198, 203, 221, 249, 270, 1094, 1106, 
1206, 1435, 1892, 1912, 1920 

N  

Námestovo 49, 187, 192, 198, 203, 221, 249, 270, 1054, 
1075, 1086, 1264, 1933 

Nemecko 1185, 1188, 1213, 1460 

Nitra 16, 50, 118, 125, 131, 192, 198, 203, 216, 240, 
243, 249, 270, 395, 401, 564, 578, 584, 734, 
1041, 1063, 1128, 1166, 1171, 1178, 1181, 
1216, 1252, 1255, 1256, 1258, 1262, 1264, 
1272, 1512, 1214, 1528, 1552, 1564, 1565, 
1574, 1578, 1584, 1911, 1916, 1922, 1924, 
2096, 2097, 2212 

Nitrianska župa 564, 1053, 2171, 2257 

Nižné Slovinky 1263, 1269 

Nová Baňa 50, 187, 203, 221, 249, 270, 1187, 1268, 1271, 
1909, 1910, 2177, 2181 

Nová Bystrica 564 

Nováky 181, 207, 216, 221, 230, 234, 246, 395, 408, 
410, 411, 416-418, 574, 577, 579-582, 1248 

Nové Mesto n/Váhom 50, 187, 198, 203, 221, 249, 270, 421, 573, 581, 
699, 1039, 1095, 1097, 1257, 1264, 1913 

Nové Zámky 50 

Nový Smokovec 1451 

Nový Tekov  50 

O  

Ohradzany 51 

Okoličné 51 



 

Okruhlé 51 

Olšovica 51 

Orava 1505, 2095 

Oremlaz 180 

P  

Paríž 2070 

Parkan 149, 728 

Petržalka 13 

Pezinok  1270 

Piešťany 51, 187, 198, 204, 221, 240, 250, 270, 579, 698, 
1063, 1079, 1091, 1098, 1256, 1270, 1276, 
1279, 1512, 1515, 1518, 1523, 1899, 1927, 
2028, 2347, 2359, 2469  

Podbrezová 1215, 2045 

Podkarpatská Rus 2, 3 ,14 

Pohronská župa 2173, 2257 

Poprad 51, 187, 199, 203, 207, 208, 222, 241, 243, 250, 
262, 270, 1075, 1097, 1256, 1264, 1274, 1275, 
1592, 1911, 1942 

Považská Bystrica 13, 24, 51, 187, 199, 222, 250, 270, 564, 725, 
1067, 1098, 1213, 1258, 1265, 1269, 1274, 
1278, 1908, 1920, 1922, 2270 

Praha 6, 136, 147, 1038, 1052, 1565, 1569, 1592, 
1891, 1893 

Prešov 10, 51, 68, 70, 72, 75, 123, 128, 130, 131, 148, 
178, 180, 188, 199, 204, 209, 222, 223, 231, 
237, 243, 250, 270, 402, 407, 414, 416, 583, 
715, 733, 739, 1042, 1101, 1123, 1126, 1145, 
1179, 1259, 1265, 1565, 1907, 1913, 1916, 
1934, 2082, 2175, 2177, 2180, 2261  

Prievidza  51, 72, 188, 199, 204, 250, 262, 270, 1052, 
1137, 1263, 1279, 1492, 1905, 1916, 2176 

Protektorát 1064, 1215, 1254, 1263,1457 

Púchov 52, 188, 199, 204, 223, 250, 270, 1088, 1093, 
1110, 1188, 1201, 1256, 1258, 1262, 1271, 
1275, 1596  



 

Pukanec 146, 1936 

R  

Rajec 1258 

Revúca 52, 188, 199, 250, 270, 547, 1922, 2440, 2441 

Rimavská Sobota 52, 118, 1094, 1097 

Rožňava 1097, 1115, 1910 

Ružomberok 52, 125, 134, 135, 138, 188, 199, 204, 223, 250, 
270, 417, 1042, 1141, 1203, 1218, 1256, 1266, 
1274, 1419, 1922, 1938, 2098 

Rychvald 564 

S  

Sabinov 52, 189, 200, 204, 223, 250, 279, 1056, 1074, 
1100, 2180, 2184 

Senec 1095, 1265 

Senica 52, 53, 72, 189, 200, 204, 223, 250, 419, 271, 
699, 1049, 1096, 1263, 1908  

Sereď 53, 138, 148, 150, 178, 180, 181, 192, 208, 222, 
230, 233, 246, 258-260, 262, 263, 391, 392, 393, 
394-396, 407-411, 415, 417, 418, 420, 577, 579, 
580, 581, 1255, 1265 

Skalica 53, 54, 150, 189, 200, 204, 250, 271, 699, 715, 
725, 1087, 1100, 1132, 1565, 1569, 1923, 2095 

Slanec 145 

Slavošovce 16, 1256 

Slovenská Ľupča 2082 

Slovensko 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 23, 25-27, 32, 33, 72, 
77, 130, 131, 136, 144, 574, 579, 583, 727, 
1038, 1064, 1170, 1186, 1212, 1248, 1255, 
1256, 1259, 1268, 1273, 1275, 1279, 1460, 
1467, 1469, 1473, 1477, 1508, 1883, 1948, 
2027, 2041, 2216, 2259 

Slovenský Grob 1049 

Smolenice 1038, 1275 

Smrdáky 1049 

Snina 54, 1091, 1095, 1936, 1942, 2263 



 

Sobrance 54, 1198 

Sväz sovietskych socialistických republík 1267, 2065 

Spišská Nová Ves 54, 189, 200, 204, 223, 250, 271, 1053, 1077-
1079, 1094, 1167, 1170, 1188, 1257, 1263, 
1265, 1268, 1485, 1493, 1926, 2088 

Spišská Stará Ves 54, 200, 224, 250, 271, 417, 1112 

Spišské Podhradie 1274 

Stará Ľubovňa 54, 76, 189, 200, 204, 224, 271,1256, 1264, 
1911, 1914, 1937  

Starý Smokovec 1513 

Stropkov 54, 55, 189, 200, 204, 250, 271, 1097, 1105, 
1259, 1926, 2175 

Stupava 242, 1105 

Svätý Jur 582, 2362 

Svätý Ondrej 145 

Svidník 698 

Š  

Šalgotarien 24 

Šarišsko-Zemplínska župa 409, 564, 568, 579, 580, 2172, 2258 

Šaštín 1042, 1605 

Šoporňa 1263, 1264 

Španielsko 3 

Štiavnik 1271 

Štos 713, 714 

Štubnianske Teplice 152 

T  

Taliansko 2027, 2070 

Tatranská župa 75, 2172, 2358 

Trenčianske Teplice 1515, 2098, 2099, 2211 

Trenčín 15, 55-57, 135, 142, 190, 201, 204, 224, 240, 
251, 271, 420, 584, 1073, 1106, 1190, 1223, 
1247, 1259, 1514, 1881, 1923, 2095, 2098 



 

Trnava 58, 191, 193, 201, 204, 216, 251, 271, 420, 584, 
1093, 1258, 1264, 1275, 1530, 1586, 1923, 
1925, 2065, 2363 

Trstená 58, 181, 191, 201, 204, 225, 251, 271, 1434 

Turčiansky Svätý Martin 59, 60, 74, 191, 204, 251, 271, 581, 698, 726, 
1048, 1256, 1258, 1261, 1264, 1266, 1275, 
1512, 1521, 1588, 1928, 1957, 2049, 2062, 
2063, 2097 

Turzovka 726, 730 

U  

Urmín 16 

Ústí nad Oravou 2440 

Utekáč 1269,1270,1275  

V  

Varšava 698 

Veľká Bytča 60, 191, 201, 204, 225, 252, 271, 396, 1096, 
1098, 1105, 1257, 1276 

Veľké Leváre 698, 1532, 2089 

Viedeň  738, 1220, 1895, 2032 

Vígľaš 1275 

Vráble 128 

Vranov 60, 202, 204, 225, 252, 271, 571, 1074, 1110, 
1264, 1275, 1491, 1903, 1929 

Vrbovce 715 

Vrútky 736 

Vyhne 192, 236, 246, 394, 408, 421, 577, 580, 1519 

Vyšné Hágy 1449, 1467, 1472 

Vyšný Svidník 202, 204, 252 

Z  

Zázrivá 264 

Zemplín 74 

Zlaté Moravce 60, 191, 202, 225, 252, 271, 579, 699, 715, 
1046, 1069, 1086, 1256, 1258, 1524, 1570, 



 

1913, 1915, 2097 

Zlatno 1275 

Zvolen 60-63, 74, 129, 180, 187, 202, 225, 252, 258, 
271, 564, 1082, 1177, 1221, 1256, 1258, 1276, 
1488, 1521, 1530, 1897, 1902, 1906, 1912, 
1926, 1928, 1935, 1963, 2027, 2090, 2097, 
2178, 2363 

Ž  

Žakarovce 1203 

Žilina 11, 63, 68, 69, 123, 129, 138, 192, 202, 204-205, 
208, 209, 225-228, 230, 244, 245, 252, 262, 271, 
391, 564, 585, 1044, 1250, 1274, 1276, 1472, 
1529, 1570, 1909, 1936, 1946, 1994, 2281 

Žitný ostrov 2094 

Žuberec 86 

 

Vecný register 

 

 

A  

adaptácie budov 1184 

administratíva 

- pomery 

- racionalizácia 

- úprava 

- zprávy 

 

564 

76 

564 

564 

agenda 

- nemocníc 

- poistná 

 

2028 

1044, 1046 

agitácia protičeská 13 

“Agudas Jisroel” 1186 

akcie 

- označenie 

- partizánske 

- protiletecké 

- protiluetické 

- protitrachómové 

 

1042 

706 

1480 

1488 

1469, 2042, 2044 



 

- protižidovské 

- stravovacie 

- špionážne 

- vyživovacie 

- zbierkové 

- zdravotné 

582 

1141 

15 

1198 

147 

1511 

aktivita protištátna 16 

“Aliance Franqaise” 1166 

amnestia 14 

apelácia robotníkov 1266 

“Arbeitsfront der Volksdeutschen” prihlášky 389 

archív 

- národný 

- zhabanie 

 

74 

564 

armáda 

- nemecká 

- nemecká, platy 

 

1154 

564 

arizácie 76, 193 

B  

baníci 

- sťažnosť 

152 

564 

“Baťa” 1900 

Banka ľudová 

- slov. národná 

11 

75, 1041, 1522, 1900 

bezpečnosť štátna 78 

biskupi - memorandum 702 

boj proti chorobám 1516 

boje protipartizánske 564 

branci zadeľovanie 1245 

burza bratislavská 1050 

byty distribúcia 33 



 

C  

“cenový úrad” 738 

ceny 

- liečiv 

- potravín 

- produktov 

- výrobkov 

- tovarov 

 

1477 

1279, 2027 

2027 

1278 

2270 

cenzúry filmov 1556-1558, 1572 

cestovné obmedzovanie 727 

cesty študijné do Nemecka 

- vicinálne 

- výstavba 

2028 

2347, 2360 

72 

Cigáni 550, 1033, 1490, 1507, 1583, 1585, 1592, 2390, 

2441 

Cigáni povinnosti 1267 

cirkev evanjelická 75 

CPO 736, 737, 728, 1571 

cudzinci 

- pobyt 

- prax 

- vypovedanie 

 

733, 736 

2032 

738, 739 

cvičenie vojenské 738 

Č  

časopisy 

- iredentistické 

- maďarské 

- zákaz dovozu 

- zánik 

- zastavenie 

- zhabanie 

 

23 

14 

16 

2183 

14 

20, 22 

“Červený kríž” 1490, 1506, 1511, 1525 

Češi vysťahovanie 14, 34 

“Československá obilná spoločnosť”  1584 



 

”Československá sociálno-demokratická strana” 
rozpustenie 

1156 

četníctvo 

- sťažnosti 
- záležitosti hospodárske 

- záležitosti personálne 

 

2, 21 

2 

2 

činnosť  
- partizánska 

- politická 

- poisťovní 
- protištátna 

 

564 

14 

1892 

13 

D  

dane 

- zárobkové 

1935, 1954 

2211 

deputácia základín samosprávnych 2358 

dávky z liehu 1120 

demonštrácie nacionalistické 3 

demonštrácia protivládna 16 

depozitá 

- depurácia 

- likvidácia 

- samosprávne 

- vedenie 

2268, 2269 

2264 

1056, 1057, 1073, 2347, 2463-2464 

1054, 1055 

1053 

“Deutsche Erdöl” 1273 

“Deutsche Gewerkschaft” 1216 

“Deutsche Partei” 19, 389, 1150, 1173, 2066, 2359 

diskriminácia pasová 18 

Dislokácia úradov 3 

divadlá ochotnícke 726 

dlhy obcí 1950, 1951, 1954, 1955, 1962-1966, 1970-1972, 

1976, 1977, 2190, 2195, 2215, 2219-2224, 

2271-2273, 2277- 2280, 2282, 2283, 2287-2309 

dohoda  



 

- čsl. nemecká 

- obcodná 

- o preprave 

- o spotrebe dreva 

- slovensko-maďarská 

- slovensko-nemecká 

- slovensko-rumunská 

- slovensko-talianska 

98 

3, 107 

739 

176 

2263 

2033 

1996 

1894 

dokumentácia technická 1085 

domovy detské 1507 

doprava 

- letecká 

- na Slovensku 

- organizácia 

 

1600 

735 

8 

dovoz 

- liekov 

- výrobkov 

 

1467 

1467 

dôchodky 

- invalidné 

- úrazové 

1882 

1429, 1431, 1433, 2015, 2018-2021 

97 

dôstojníci 

- výcvik 

- výprava 

- zájazd 

138 

123 

739 

738 

dražby 1045 

družstvá stavebné 1185 

Dunajplavba 137 

E  

“Einsatzkomando” 564 

elektrifikácia 

- obcí 

2276 

1921 

emigranti 14 

epidémia paratýfu 2045 

evkuácia 698 



 

- obcí 

- obyvateľstva 

- skladov 

- smernice 

- úradov 

- zprávy 

699 

14 

1880 

2357, 2390 

389 

698 

Európska akciová spoločnosť 1050 

evidencia koní 

- lekárnikov 

- majetkov 

- nezamestnaných 

- robotníkov 

- vojenská 

- vozidiel 

1879 

2028 

1153 

1187, 1197, 1259 

1185, 1187, 1246, 1248, 1254 

1035 

1559, 1560, 1883 

F  

fakulta právnická 82 

fašisti 
- maďarskí 

15 

19 

“Fiat” 1044 

filmy dovoz 739 

firma “Doores” 708 

fakultácia robotníkov 1273 

fond liečebný 31 

fondy 

- obecné  

- poistné 

 

128, 129 

1994 

frakcia protivládna 18 

funkcionári KSČ 24 

G  

gardisti 134 

gestapo 24 

H  



 

Hlinkova garda 

- činnosť 

- sťažnosti 
- velitelia 

136, 389, 564, 1185, 1598, 1599 

15 

20 

1135 

HSĽS 

- organizácie 

- plán 

581, 699, 1253, 1471, 1565, 1588, 1889 

699 

77 

hnutie komunistické 

- partizánske 

- protiautonomistické 

- protifašistické 

25-27 

581 

16 

700-704 

HKS 

- činnosť 

84, 725 

1278 

hospodárenie miest 1154 

hospodárenie obcí 35 

hranice úprava 2286 

“Hurbanova evanjelická spoločnosť literárna” 1042 

I  

index potravín 1279 

inkorporácia poľského územia 98 

inšpektoráty prehľad 

- živnostenské 

23 

81, 1188, 1190 

inštruktori ovocinárski 2348, 2349 

invalidi vojenskí 32 

inžinieri banskí 1248 

J  

“Jiráskov fond SND” 2181 

K  

kádrovanie starostov 1120 

“Karbonia” 1045 

“Karpátia” 1037, 1045, 1049, 1891, 1900, 1901 



 

“Karpatenverein” 71 

katastre zdravotné 143 

kinolicencie 734 

knižky vkladné 1040 

kokain dovoz 2046 

kolportáž časopisov zákaz 3 

komisári vládni 

 

- vládni - menovanie 

121, 1960, 1966, 2082, 2083, 2187, 2188, 2196 

1041 

komisia medzinárodná  1041 

komisie kúpeľné 

- revízne 

729 

715 

“Komitét hospod. inistrov” 

- ministerstva 

151 

4, 8 

Komunistická strana  

- rozpustenie 

1566, 1580 

24, 1156 

komisie 

- kinematografické 

- kominárske 

- lekárske 

- lekárenské 

- na časopisy 

- výčapnícke 

- živnostenské 

1079 

724 

1141 

1463, 1467, 1469, 1471, 1473 

1463, 1467, 1469, 1471, 1473, 2082 

2170 

1040, 1890, 1891, 1898 

1052  

koncipienti lesní 6 

koncentrácia bánk 

- účastín 

1902 

2347 

konferencia zdravotne-soc. 2049 

kongres protituberkulózy 2035 

kontroly colné 

- liekov 

- pasové 

- vlakové 

17, 736 

1492 

78, 146, 147 

30 



 

konzulát maďarský 10 

“Krajinský úrad práce” 1212 

“Kriminálna ústredňa” 174 

kúpa prístrojov liečebných  1511 

kurzy negramotných  

- pre ženy 

- zdravotnícke 

1033 

2061-2063 

1488, 2049 

L  

“La Nationale” 1052, 1045 

Lekári 

- obvodní 

- zoznamy 

76 

74, 132, 133 

75 

lekárne 

- revízia  

2084 

2040, 2053-2058 

Lekárska komora  713, 714, 1519 

letáky 

- pročeskoslovenské 

- protinacistické 

- protinemecké  

- protištátne 

16 

24 

15 

24 

2026 

letectvo automobilizmus 9 

licencie 

- autobusové 

- divadelné 

- kinematografické 

737 

1894 

1601 

1579, 1584-1588, 1590, 1592, 1596, 1600 

liečba kúpeľná 

- vojakov 

2060 

1517 

liečenie cudzincov 

- nemajetných  

- nemeckých detí 

2083 

1513 

2034 

 

Liga proti TBC 1505-1511, 1566, 1584, 1587 

likvidácia cukrovaru 

- depozít 

1279 

2266 



 

- družstiev 

- liečebného 

- spolkov 

- úradov 

1196, 2026, 2027 

1513-1518 

1162-1167, 1169-1175, 1178-1183 

1115, 1154 

M  

Maďari požiadavky hosp. 2259 

„Magyar Néplap“ 727 

majetky cirkevné 1033 

majetok štátny súpis 10 

majetky židovské 

- židovské prevod 

74 

1038 

„Masarykov fond“ 2358 

„Masarykova dobročinná nadácia“ 1493 

Medziministerský sbor obrany štátu 698 

„Medzinárodný Dunajský veľtrh“ 1069 

memorandum asistentov 1473 

memorandum červeného kríža 

- slob. biskupov 

- lekárskej komory 

- notárov 

- obcí 

- obyvateľstva  
- penzistov 

- podnikov 

- robotníkov 

- stolíc školských 

- peňažných ústavov 

- o výchove 

- o subvencii 

1529 

702 

1472 

136, 1973 

1954 

3 

1154 

1224 

1201 

1135 

1132 

1505 

1154 

menšiny národnostné 3 

„Merkur“ 1042, 1045 

„Mesiac zahraničných Slovákov“ 736 

ministerstvá 146 



 

ministerstvo dopravy zprávy 10, 1079 

ministerstvo financií 73, 1058 

ministerstvo nár. obrany 737, 738 

ministerstvo pravosúdia 85, 716 

ministerstvo školstva 

- dozor 

72 

726 

ministerstvo vnútra 70, 96, 121, 135, 139, 140, 151, 389, 737, 739, 

1208 

ministerstvo vnútra organizácia 1, 31 

ministerstvo vnútra systemizácia miest 6 

ministerstvo zahr. vecí 74, 85, 1608 

ministerstvo zahr. vecí informácie 1275 

mládež starostlivosť 

- židovská 

2066-67 

178 

„Moderne Welt“ 149 

mzdy 121 

N  

nábor na práce 1215, 1249, 1252, 1255, 1257, 1259, 1263, 

1266, 1268, 1269, 1272, 1273 

náčelníci okresní 74, 97 

nádenníci mzdy 130 

náhrada finančná 1032 

náhrada škôd 1881, 1883, 1886 

nález pokladu 1590 

nakladateľstvo študentské 6 

nákup liekov 1468 

nápisy úprava 1050 

nariadenia Min. vnútra 

- protižidovské 

1128 

140 



 

- vládne 33, 98, 176, 565, 567, 1049, 1256, 1473, 1478, 

1481, 1518, 1519, 1576, 1951, 2194 

„Národná banka“ 1042 

Národné zhromaždenie 1 

návrh nariadenia vlády 

- na kúpu 

- na vyvlastnenie 

699 

1477 

1899 

návrhy vládnych nariadení 

- zákonov 

566 

148, 176, 389, 390, 565, 566, 567, 1100, 1128, 

1152, 1429, 1508, 2032, 2192, 2213, 2218, 

2274, 2440 

nedostatok potravín 2027 

nedostatky zásobovacie  2027 

nemocnice 

 

- dotovanie materiálne 

- krajinské 

- poštátnenie 

- revízia 

- rozpočty 

- štatistika 

- štátne 

- vybavenie 

- vybavenie materiálne 

- výkazy 

- výstavba 

- zabezpečenie materiálne 

- záležitosti finančné 

-  

- zásobovanie 

- zoznam 

122, 1351-1352, 1524-1530, 2083, 2093, 2097, 

2098, 2099 

2089, 2100-2101 

31, 72 

123 

1529, 1530, 2097 

1529 

1464-65 

75, 124, 127 

2087 

2095, 2098 

1463 

2090 

2088 

1351, 1352, 1521, 1522, 1523, 1526, 1527, 1530 

2096 

2100-2101 

nepokoje mzdové 

- národnostné 

- robotníkov 

- v pohraničí 

1203 

18, 24 

1271 

3 

nezamestnanosť na Slovensku 1273, 1275 

nezamestnaní 

 vyšetrovanie ambulantné 

142, 1218 

1520 



 

neznášanlivosť konfesionálna 18 

„Nobel Rickford“ 735 

notári 

 nemeckí 

 obecní 

135, 143, 144, 1125 

389 

5 

notariáty 

 úprava 

 zabezpečenie 

1943 

72, 74 

67 

O  

obežníky 

 o starostlivosť o mládež 

 ÚŠB 

2481-2514 

1499, 1501 

144 

obce názvy 

 nedoplatky 

 poplatky 

 revízia rozpočtov 

 starostovia 

 telefonizácie 

 záležitosti finančné 

 záležitosti cirkevné 

 záležitosti hospodárske 

 záležitosti organizačné 

 zlučovanie 

 

 zoznam 

2200-2207, 2216 

2347 

2213, 2392-93 

2364-87 

2389 

1136, 1142 

2360 

2390 

2364-2387 

2361-63 

1967, 2218, 2271-2273, 2276-2281, 2284-2309, 

2465-2468 

 

83 

občania stíhanie 

 vypovedanie 

735 

715 

občianstva 1591, 1609-1877 

občianstva štátne 740-1031 

obchod podomový 

 zahraničný 

1275, 1605 

1279 

objekty dôležité 

 vojenské 

 vojenské úver 

1035 

1143 

1035 

obroda hospodárska 1170 



 

obvody pohraničné 

 zdravotné 

1551 

2030, 2031 

obyvatelia žiadosti 
 sťažnosti 

705, 706 

725 

obyvateľstvo národnosť 

 nespokojnosť 

 odpor 

 sčítanie 

2389 

16 

19 

10, 33 

odboj protinemecký 16 

odbory 24 

obvody 1036 

odvolania 1120, 1121, 1124 

ochrana colná 

 protiletecká 

731 

2390 

okresy financie 

 revízia účtov 

2359 

2351 

okupácia Slovenska 93-95 

opatrenia protikomunistické 

 protištrajkové 

 protižidovské 

 sociálne 

565 

1258 

193, 564, 700, 701, 703, 704, 1566 

34 

organizácia novosionictická sťažnosť 13 

organizácia úradu 

 územná 

1434 

8 

orgány bezpečnostné 15 

oslobodenie od vojenskej služby 1881 

osnovy trestného poriadku 

 zákonov 

173 

99-10,6 107-117, 154-172, 565, 566, 715, 1037, 

1151, 1154, 1155, 1275, 1429, 1478, 1962, 

1969, 1978, 1984, 2027, 2042, 2082, 2216, 2394 

osoby asociálne 2441 

„Osvedčenia pracovné“ 1187-1204, 1207-1212, 1217, 1218, 1220, 1245, 

1248, 1261, 1271  



 

ošetrovateľky súpis 726 

otázka rusínska 705 

P  

partizáni 699 

pasy 739, 1562, 1957, 1581, 1584, 1585, 1587, 1608 

pašovanie 

 potravín 

1278 

1277 

penzia 34 

penzisti zákon 389 

penzionáty 1513 

plán regulačný 1050 

plány investičné 1948 

platy úprava 5, 118 

podniky lesné vojenské 

 potravinárske 

 priemyselné 

 židovské 

 živnostenské - úprava 

6 

2053-2058 

564, 1269 

1262, 23, 74, 216 

7 

podpory 1053, 1054, 1056, 1058-1030, 1062-1066, 1069, 

1070, 1072, 1073, 1074, 1081, 1082, 1084, 

1089, 1091-1093, 1099, 1101, 1104, 1105, 

1107-1109, 1111-1116, 1120, 1123, 1125, 1128, 

1129, 1131-1133, 1135, 1135, 1136, 1138, 

1139, 1140, 1142, 1143, 1146, 1147, 1149, 

1151, 1154, 1186, 1191, 1198, 1211, 1215, 

1221, 1222, 1224, 1251, 1254-1256, 1259-1261, 

1264, 1274, 1275, 1280-1428, 1431, 1501, 

1506, 1585, 1589, 1883, 1890, 1903, 1905-

1912, 1914-1917, 1920, 1923, 1925, 1926-1928, 

1930, 1933, 1935, 1941, 1948, 1950, 1954, 

1955-1957, 1960, 1962, 1963, 1971, 1979, 

2028, 2041, 2048, 2050, 2064, 2071-2081, 

2104, 2105, 2177, 2180, 2182, 2184, 2191, 

2214, 2216, 2277-2280, 2347, 2351-2354, 2357, 

2359, 2400-2439  



 

podpory študijné 1093, 1108 

pogromy protižidovské 15, 16, 20, 23 

podujatia zábavné 738 

pohraničie 13, 14, 23, 77 

poisťovanie 32, 1039, 1898 

poistenie automobilov 

 baníkov 

 nemocenské 

 penzijné 

1037 

1443 

7 

5, 6, 1459, 1461-1462, 1980, 1984-1995, 1996-

2013 

poistenie sociálne 

 

 úrazové 

1052, 1441-1960, 1980, 1982, 2014-2016, 2017-

2021 

566, 1435, 1995 

poisťovne 

 súkromné 

 stav majetkový 

 zahraničné 

144, 1038, 1041, 1438-1440, 1445, 1891 

1048, 1889-1901 

1051 

1046, 1049 

poisťovníctvo 

 návrh na reorganizáciu 

 slovenské 

1039, 1049, 1059, 1892, 1899 

1037 

1051 

polícia 

 organizácia 

 požiarna 

70, 73, 75, 120, 140, 147, 150 

2 

730 

Policajné riaditeľstvo 151 

politika mzdová 7 

pomery mzdové 

 politické 

565 

143 

pomoc zimná 120 

poplatky liečebné 2085 

porady robotníkov 1211 

poškodenci vojnoví 1035 

potraviny prídel 1195 



 

povinnosť pracovná 1036 

povolenia 

 cenzúrne 

 dovozné 

 dovozu liečiv 

 koncesií 

 pracovné 

737, 738 

715, 735 

1471 

2036 

1045 

1184, 1185, 1187, 1190, 1192-1204, 1206-1218, 

1220, 1221, 1223, 1224, 1244-1248, 1250-1263, 

1265-1272  

povolenia pobytu 

 

 

 

 prevádzkové 

 stavebné 

 vycestovacie 

 výrobné 

13, 715, 716, 717, 725, 726, 728, 730, 733-736, 

738, 739, 1191, 1248, 1555, 1560, 1563, 1565, 

1568, 1573, 1575, 1580, 1582, 1589, 1590, 

1598, 1602 

736, 1042, 1114 

1037, 1067 

739 

1046, 1567 

pozemky vyvlastnené 1033 

požiare 

 evidencia 

1582, 1602 

738-739 

pôžičky 

 

 

 

 

 

 obcí 

 štátne 

 vojnové 

1072, 1089, 1106, 1111, 1118, 1119, 1120, 

1125, 1126, 1132, 1137, 1138, 1140, 1143, 

1146, 1149, 1152, 1199, 1946, 1952, 1953, 

1958, 1966, 1968, 1973, 2158, 2195, 2211, 

2217, 2226-2256, 2274-2276, 2281, 2284-2286, 

2388, 2449-2462 

84 

1442 

1081 

pôžitky zaopatrovacie 5 

práce investičné výkazy 

 núdzové, príspevky 

 verejné 

1138 

2102, 2103 

1040 

predaj akcií 

 nápojov 

1041 

2041 

predpisy branné 

 colné 

1882 

1275 



 

predražovanie tovaru 2310-2311 

predsedníctvo vlády 84 

prehliadka lekární 

 vojska 

1487 

2033 

prehliadky zdravotné 2070 

prejavy pročeskoslovenské 

 protiautonomické 

23 

22 

prenos elektroenergie 736 

preprava osôb 70, 1033 

prepúšťanie pacientov 

 robotníkov 

1514 

24 

presídľovanie Slovákov 1574 

preukaz vojenský 1034 

preukazy totožnosti 738 

Prezident krajinský, zrušenie kancelárie 8 

priemysel letecký 9 

prieskumy bytov 1488 

priestupky cenové, stíhanie 

 policajné 

2390-91 

1564 

príručka 153 

príslušnosť domovská 740-1031, 1609-1877 

príspevky licenčné 

 mimoriadne 

 obciam 

716 

1088 

1076, 2183 

príspevok nezamestnaným 

 štátny 

1259 

1184, 1187, 1189, 1198, 1203, 1210, 1214, 

1216, 1225-1244, 1247, 1249-1251, 1254, 1256-

1258, 1260, 1262, 1265, 1266, 1275, 1437, 

1586, 1598, 1608, 1888, 2193, 2194, 2196-

2199, 2208-2210, 2212, 2218, 2225, 2313, 

2394-2399 

príspevok zdravotný  1485 



 

príspevky vyživovacie 83, 1030, 1033, 1034, 1035, 1880, 1881, 1884, 

1886, 1887 

propagácia letectva 733 

propaganda iredentistická 

 zdravotnícka 

14 

1485 

prospekty reklamné 149 

prostriedky antikoncepčné 2031 

pytliactvo, trestanie 739 

R  

„Radosť a práce“ 152 

rady, obvodné 

 okresné 

 župné 

84 

84 

84 

referenti branní 142 

reforma zemskej živnostenskej rady 33 

regulácia Hrona 1071 

rekreácie robotníkov 1985 

repatriácia 737, 1212, 1254, 1274, 1499, 1500, 1505, 1585, 

2064, 2065, 2069-2072, 2073-2081 

revízia agendy 

 domovníkov 

 družstiev 

 finančná 

 hospodárenia 

 lekární 

 nemocníc 

 obvodov zdravotných 

1068, 1491 

1536 

1894 

1138 

1124, 1133, 1966, 197, 1975 

1470, 1479 

2082 

1478, 2034 

revízia podpôr 

 spolkov 

 štátneho občianstva 

 ubikácií 

 účtov 

 výrobkov 

 záležitostí vojenských 

1430 

1164, 1165, 1176-77 

708 

1273 

1082 

1277, 1278 

1036 



 

 závodov 1480 

reorganizácia veliteľstiev 

 vojenské správy 

1882 

1036 

retaxácia účtov lekárskych 1430 

Riaditeľstvo požiarnej služby 734 

robotníci, poľnohospodárski 
 prepúšťanie 

 slovenskí 

 návrat 

 v Belgicku 

 vo Francúzsku 

 v Nemecku 

 

 nábor 

 najímanie na práce 

 nespokojnosť 

 mzdy 

 podmienky pracovné 

 pomery mzdové 

 požiadavky mzdové 

 námezdní 

 prijímanie 

 prepúšťanie 

1250, 1255, 1256, 1258 

1266 

1184, 1188 

1273 

1269 

1269 

1190, 1191, 1196, 1198, 1200, 1202, 1205, 

1213, 1220, 1255, 1260-63, 1265-1269, 1271-

1276, 2014 

73, 2046 

1211 

1215, 1274, 1275 

136, 1190 

1262 

1276 

1275 

142 

74 

1188, 1194, 1215, 1248, 1270-72, 1274 

robotníci prechod pohraničný 

 prehliadky lekárske 

 sťažnosti 
 služba vojenská 

 štrajkové hnutie 

 zamestnanie 

 záležitosti pracovné 

 talianski v Nemecku 

715 

1198 

24, 1207, 1270, 1271, 1273 

1274 

1248 

1224 

1193 

1217 

„Rodobrana“ rozpustenie 736 

rokovania slovensko-maďarské 1099, 1105, 1538-50 

rokovanie slovensko-nemecké 1051, 1064, 1460, 2029 

roľníci odškodnenie 1220 

„Roľnícka komora“ 2359 



 

rozhlas cenzúra 

 slovenský 

15 

149 

rozluky manželstiev 1878, 1880, 1882, 1884-86 

rozluka spisová 174, 175, 2035 

rozpočty 

 obcí 

 

 

 

 pre školy 

 žúp 

1079, 1136 

1130-33, 1138, 1139, 1141-46, 1148, 1151, 

1152, 1154, 1947, 1954, 1959, 1961, 1964, 

1967, 1969, 1971, 1973, 1974, 1976, 1977, 

2208, 2210, 2213 

1080 

1907, 1910, 2175 

rozpočet Slovenska 

 štátny 

1080 

1479 

rozpustenie organizácií 1156-58, 1160, 1563 

rozpustenie organizácií odborových 1156 

rozpustenie spolkov 

 

 strán politických 

1159-61, 1564-71, 1574-76, 1578-99, 1601-04, 

1606-08 

1156 

ruch cestovný 732, 735 

S  

Sčítanie ľudu 1880, 1882, 1883, 1885 

sekretariát generálny 

 štátny 

 zprávy 

3 

76 

70 

sekty náboženské 135 

„Schlesinger“ 1274 

sily pracovné 1260 

schvaľovanie stanov 1155-58, 1161-72, 1174-83 

„Siemens“ 1894 

„Siemens Radio“ 1900 

sirotince 1498, 1555, 2059, 2065 



 

situácia politická 700, 701 

skúšky lekárov 20235 

„Slávia“ 1042 

„Slavochema“ 1045 

Slováci 

 emigrácia 

 evakuácia 

 návrat 

 repatriácia 

 v Belgicku 

23 

16 

698 

1273 

86 

1276, 2061 

„Slovákia“ 1049 

„Slovakotex“ 1050 

„Slovenská liga“ 564 

„Slovenská národná banka“ 75, 1041, 1128 

„Slovenská poisťovňa“ 1049 

Slobodáreň 1505 

„Slovenská rada pre cestovný ruch“ 1045 

Slovenská vysoká škola technická 77 

„Slovenská železnica“ 1263 

Slovenské národné povstanie 

 účasť 
564, 706 

564 

„Slovenský cukor“ 1044 

Slovenský Červený kríž 34, 564, 581 

„Slovenský ľudový podporný sväz“ 1049 

Slovenský rozhlas, memorandum 739 

Slovenský zákonník 80 

Služba pohraničná 

 štátna 

 vojenská 

 odklady 

 oslobodenie 

1537 

70 

1036, 1878 

1032 

1032-33 



 

 prezenčná 

 zdravotná 

1035 

1477 

smernice 2481-2514 

Snem krajinský 1 

„Snem slovenskej republiky“ 

 zasadanie 

176 

7 

„Solo“ 1250 

„Spojené mlyny“ 1048 

Spoľahlivosť politická 699 

Spoločnosť košicko-bohumínska 143 

Spoločnosti poisťovacie 

 účastinné 

1895 

1902 

„Spolok grafických robotníkov“ 1223 

„Spolok majiteľov biografov“ 

 priateľov SSSR 

 proti rakovine 

 slovenských spisovateľov 

 Svätého Vojtecha 

731 

1564 

1481, 1490 

1066 

174 

Spolky činnosť 

 poistné 

 zakladanie 

 záležitosti finančné 

 zdravotnícke 

1565, 1569 

1046, 1048, 1050 

1049 

2394 

1508 

spolupráca knižníc 153 

správa administratívna 

 politická 

 štátna  
 verejná 

 úprava 

 vnútorná 

1536 

73, 75, 77, 700-701 

97, 1152 

2035, 2347 

4 

141 

„Správna komisia“ 

 činnosť 

564 

564 

sporiteľne 

 činnosť 

32 

1048 



 

spory obcí 1965 

sprostredkovateľne práce 1214, 1256 

stanica protimalarická 2096 

stanovy spolkov 

 

 

 spolku účast. 

1555-60, 1562-63, 1567-69, 1571, 1574-88, 

1590-1600, 1602-07, 1888, 1889, 1893, 1895, 

197-1902 

1049 

„Star“ 1901 

starostlivosť o deti 1505 

starostlivosť o mládež 

 o nezamestnaných  

 o rodiny robotníkov 

 sociálna 

1497, 1506, 1511 

1587 

1496 

32, 34 

stavba bytov 

 cesty 

 elektrovedenia 

 hrádze 

 kanalizácie 

 školy 

 vodovodov 

 železnice 

1552 

1037, 1070, 1187, 1261, 1268, 1273 

1037, 1039 

1273 

2043 

1881 

1492, 2043 

2183 

stavby investičné 1271 

stávky 24 

sťažnosti 
 anonymné 

 

 

 

 

 baníkov 

 nezamestnaných 

 obyvateľov  
 robotníkov 

700, 701, 727, 736, 1128, 1131, 1138-39, 1141, 

1143, 1148, 1222, 1223, 1245, 1250, 1256, 

1262, 1273, 1491, 1496, 1498, 1505, 1519, 

1528, 1529, 1951, 1955, 1965, 1967, 1975, 

1982, 1985-86, 1994, 1995, 2000-2017, 2022-

25, 2092, 2096, 2193 

15 

1437 

1275 

702-704 

1202, 1272, 1274 

stíhanie osôb 3, 18 

strana maďarská fašistická 15 



 

 národná 18, 20 

strany fašistické 

 politické 

 socialistické, zákaz 

16 

13 

3 

strelnica prenajatie 83 

styk obchodný 

 pohraničný 

 

 slovensko-maďarský 

 s Protektorátom 

8, 21, 176 

13, 715, 725, 730, 734, 735, 1152- 1564, 1574, 

1586 

1598 

148 

subvencie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 štátne 

1042, 1044, 1064-68, 1070-74, 1076-78, 1080-

83, 1090, 1093, 1100-1105, 1107, 1110, 1115, 

1135, 1136, 1139, 1150-54, 1158-59, 1162-63, 

1186, 1191, 1199, 1266, 1168, 1270-74, 1351, 

1492, 1494, 1496, 1498-1500, 1505, 1507-08, 

1528, 1533-35, 1931-32, 1934, 1943, 1945, 

1949, 1953, 1961, 1964-65, 1969, 1972, 1975-

78, 2066-68, 2070-72, 2174-76, 2178, 2182-84, 

2219-2224, 2259-2263, 2271-74, 2282-83, 2287, 

2309, 2313-46, 2359, 2364-87, 2400-2439, 

2465-68 

3 

súdy 

 pracovné 

96 

1195 

súd hlavný 

 najvyšší správny 

148 

98 

sudcovia z povolania 1125 

súdnictvo úprava 7 

„Súdny oznamovateľ“ vydávanie 83 

súpis budov 

 dodávok 

 vkladov 

 vozidiel 

1537 

1103 

1106 

1887 

„Sväz kovorobotníkov“ 1165 

„Sväz robotníctva kovopriemyslu“ 1169 



 

„Sväz zmiešaných živnostenských 
spoločenstiev“ 

1044 

Svedectvá o majetku 1515 

„Svojpomocné úverové družstvo“ 1052 

systemizácia miest 

 služobných 

 zamestnancov 

1063 

4 

1127 

Š  

škody vojnové 739 

škola dôstojníkov, návrh 

 ľudová, stavba 

135 

1059 

školy ľudové 

 náklady 

 národné 

 odborové 

 rím. katolícke 

1955 

1059 

125, 2187 

138 

1890 

školenia lekárov 1478 

Španielsko 24 

štatistika nemocníc 

 poistených 

1473 

1449, 1454 

štatistika vozidiel 
 výroby 

 zdravotná medzinárodná 

1600 

1192 

1491 

štatút pre nemocnice 74 

štatúty organizačné 148 

štipendiá 1062 

štrajky 1249, 1254, 1256, 1263, 1269, 1270 

T  

tábory koncentračné 

 pracovné 

 zaisťovací 
 židovský 

205, 2035 

178, 386-88, 2033, 2440, 2441, 2469 

6, 19 

16 



 

„Tatra banka“ 1891 

terminológia súdna 131 

tlač prehľady 17 

„Tranoscius“ 1066 

ťažba uhlia 1881 

U  

„Učená spoločnosť Šafárikova“ 1053 

učitelia, kurz, zoznam 737 

učni knihtlačiarsky 1273 

účtovníci okresní 35 

účty obcí 

 okresov, revízia 

 Slovensko 

 záverečné 

85 

2262 

564 

1053, 1056-58, 1060-61, 1064-65, 1067-68, 

1070, 1073-77, 1079-84, 1085-1115, 1119, 

1124, 1127, 1128, 1133, 1139, 1140, 1903-

1938, 1941-42, 1956, 1973, 1975, 1996, 2170, 

2173-81, 2184-86, 2192, 2216, 2218, 2259, 

2260, 2261, 2263, 2281 

„Union“ 1049 

Úprava cien 

 dlhov 

 hraníc 

 miezd 

 nájomného 

 obvodov 

 zdravotníckych 

 platov 

 poplatkov 

1523 

1139-40, 1142-44, 1147-49, 1152 

13 

1216, 1247, 1250 

1881 

131, 1150, 1885 

1477 

1121, 2261 

2208 

úradníci politickej správy 

 štátni 
69 

87-92 

úrady centrálne, úprava 

 evakuácia 

 finančné 

 likvidácia 

8 

64-66, 699 

9 

70 



 

 mestské 

 notárske 

 obecné 

 okresné 

 fond liečebný, agenda 

 odovzdanie 

 policajné 

 politické 

 práce 

 premiestňovanie 

1150 

131-133, 138, 151, 176, 389, 564, 2208 

144, 1150 

74, 96, 122, 125-127, 129, 130, 131, 134-136, 

138, 150, 2181 

6 

85 

30, 68, 122, 129, 145, 146, 148, 564 

86 

1258 

11 

úrady, styk, úprava 

 štátne  
 župné 

1038 

82, 85, 118, 149 

77, 79, 80, 127, 143 

Úrad krajinský likvidácia 

 zamestnanci, presun 

10 

4 

Úrad propagandy 564 

úroky úprava vyplácania 2360 

úspory 1258 

ustanovenia zákonné 566 

ústavy hluchonemých 

 liečebné 

 zoznam 

 obecné 

 poisťovacie 

 sociálne 

 zdravotné 

 zoznam 

1505, 1510 

1463, 1491, 2068, 2089, 2093 

2100-2101 

2389 

1437, 1983 

32, 2061 

73, 2087 

150 

„Ústav nearijcov“ zriadenie 

 psychotechnický 

577 

73 

„Ústredie nemocenskej poisťovne“ 1449 

Ústredie ochotníckych divadiel 726 

ÚŠB 731 

„Ústredná sociálna poisťovňa“ 1248 

„Ústredný úrad práce“ 1276 



 

utečenci 
 nemeckí 

 starostlivosť 

 ukrajinskí 

 židovskí 

1185, 1188, 1208, 1209, 1221, 1245 

1274 

2064 

2440 

14 

útek občanov 1273 

útek zo zamestnania 564 

útvary pracovné 

 zoznamy 

136, 547, 548, 551, 2225, 2440, 2441 

552-563 

úver na stavbu 1123 

úvery rozpočtové 8 

uvoľnenie kaucie 1058, 1103 

územie okupované, zprávy 16 

uznesenie lekárov 2028 

uznesenia súdov okresných 1041 

uznesenia vlády 699 

úžitkovosť dobytka 1053 

V  

„Vap“ 1041, 1050 

väzni výmena 737 

veliteľstvo brannej výchovy 

 žandárstva 

564 

131 

víza 

 úprava 

731, 734 737, 1598 

739 

vklady 

 prevod 

1089 

1046 

vláda povstalecká 564 

vlastníctvo súkromné 2389 

vojaci nemeckí 

 vzbura 

21 

24 



 

vojsko maďarské 

 nemecké  

 prepad 

13 

20, 118 

581 

vznik spolkov 

 spoločností 
1596, 1896 

1900 

výbory obecné 

 závodné 

 župné, zasadanie 

2389 

1217 

2170-73, 2257-58, 2355-56 

výcvik branný 1035 

vydávanie povolení 1885 

vyhlásenie arbitrážne 14 

vyhláška 

 Min. vnútra 

 o cenách 

 o mzdách 

565 

1222 

1277 

1249 

„Východné Slovensko“ 181 

výchova branná 1155 

výkazy cien 

 dlhov 

 chorôb 

 Min. hospodárstva 

 nezamestnaných 

 

 o očkovaní 
 o požiaroch 

 o príspevkoch 

 o vypredaji 

 platov 

 podpôr 

 poisťovní 
 pomôcok ortopedických 

 pracovné 

 robotníkov 

 škôd 

 z knižníc 

 zamestnaných 

1277-78, 2027 

1930, 1943-44 

1480, 1488, 1489, 2037, 2041, 2042 

1491 

1188, 1221, 1247, 1262-65, 1267-68, 1270, 

1275-76 

1486-87, 1490 

716 

1115 

1044 

1111 

1970 

 

1434 

1429 

1256, 1260 

1224 

1032, 1035 

1949 

1251, 1272 



 

výkup pozemkov 

 produktov poľnohosp. 
1065, 1088 

2026 

výmena matrík 1883-85 

výpomoc finančná 

 robotníkom 

1276 

1249 

vypovedanie z Maďarska 1479 

výroba cukru 

 zápaliek 

1277 

1204 

výrobky poľnohospodárske, predražovanie 2217 

výskum geologický 11 

výskyt týfu 1488 

výstavba krytov 1251 

„Vysťahovalecká poradňa“ 1204 

vysťahovalectvo 

 Židia 

1200 

389 

vyšetrovanie histologické 

 osoby, úradné 

2061 

564 

vyvlastnenie 

 kúpeľov 

 nehnuteľností 
 podnikov 

 pozemkov 

 pre výstavbu 

1902 

1898, 2347 

1050 

2099 

1037, 1046-48, 1050, 1052, 1100, 1898 

1045 

vývoz dobytka 

 koní 

 potravín 

 tovaru 

2027 

1881 

1206, 1279 

731 

vyznamenania 564 

Z  

zabranie veľkostatku 689 

„Záchrana“ 1490 

zajatci poľskí 23, 1275 



 

zákaz predaja 2031 

zakladanie firiem 1051, 1894 

zakladanie spoločností 
 priemyselných 

 účast. 
 spolkov 

 poistných 

1893, 1898, 1901, 1902 

1897 

1052, 1894 

1575, 1888, 1893, 1900 

1895, 1897 

zákaz kolportáže časopisov 1566 

zákon arizačný 

 o „Cenovom úrade“ 

 ópiový 

 o účastinách 

 úrazový 

1048 

1279 

1477, 2041 

1044 

176 

záležitosti administratívne 

 bánk 

 colné 

 daňové 

 družstiev 

 finančné 

 

 hospodárske 

 hydroelektrární 

 legislatívne 

 lekární 

 majetkové 

 matričné 

 mzdové 

 obecné 

 pasové 

 platové 

707 

1916 

1197 

1110 

1279 

1084, 1090, 1092, 1093, 1098-99, 1101-02, 

1112, 1118, 1120, 1125, 128, 1493 

1065, 1067, 1070, 1081 

1075 

707 

2045 

1053 

707, 1887 

1213, 1258, 1261,63, 1265-76 

707 

726, 728, 729, 731, 736, 739, 1566 

1125, 1185 

záležitosti poistné 

 

 pracovné 

 repatriačné 

 reprezentačné 

 služby bezpečnostnej 
 služobné 

 stavebné 

 štipendijné 

1037, 1041, 1044-47, 1049-50, 1116, 1212, 

1431, 1435, 1891, 1888 

32, 83, 85, 1262 

1196 

12 

13 

1133 

707 

1084 



 

 tlačové 

 ústavné 

 vládneho dozoru 

 vojenské 

 živnostenské 

707 

707 

1044 

1882, 1884-86 

731, 1047 

záložníci, agenda 

 stíhanie 

1035 

1035 

zamestnanci 

 ciest 

 českí uvoľnenie 

 grafický 

 kúpeľní 
 lesní 

 nemocníc 

 obecní 

 policajní 

 spoľahlivosť, vyšetrovanie 

 správy štátnej 
 verejne 

 vnútornej 

 štátni 

389 

2348-49 

5 

75 

143 

1127 

2089 

1969, 1976, 2361, 2463-64 

120 

364 

2392-93 

2357 

135, 2268-69 

74, 76, 119, 565, 2360 

zamestnanci štátni penzionovanie 

 postavenie  

 umiestnenie 

 zaisťovanie 

 železniční 
 župní 

4 

6 

4 

699 

564 

2347-49, 2463-64 

zamestnávanie žien 1275 

zamestnávatelia Židov 422-546 

zánik organizácií 

 spolkov 

1600 

1562 

zariadenia hygienické 2045 

zasadnutie nem.-slov. 1191 

zásobovanie armády 

 dobytka 

 robotníkov 

 úradov 

2027 

1196 

1279 

1138 



 

zastupiteľstvá obecné 

 rozpustenie 

 okresné 

2187-88 

1039 

1907 

zbierky verejné 730 

zbrane dovoz 

 odvoz 

738 

15 

zdravotnícke zprávy 2032 

„Zemská poisťovňa“ 

 memorandum 

1046 

1039 

zlučovanie obcí 1967 

zmluvy 

 arizačné 

1263, 1266, 1267, 1274, 1275, 1562 

181 

zmluva pracovná 

 slov.-maďarská 

 slov.-nemecká 

1191, 1192, 1209, 1523 

565 

738, 1039, 1275, 1975 

znaky slovenské, úprava 1033 

zlatý poklad 143 

zoznamy lekárov 

 obcí 

 spolkov 

 škôd 

 tovární 

 tovaru 

 transportov 

1490 

2192 

1578 

1896 

1268 

1041 

737 

zprávy frontové 

 cenové 

 lekárske 

 o chorobách 

 o očkovaní 
 o nezamestnanosti 

 o Slovákoch 

 o výchove detí 

 poisťovné 

 revízne 

 rozhlasové, cenzúra 

 spoločností akciových  

21 

75, 1279 

1488 

2038-39, 2051-58, 2088 

1482-83 

1217, 1274 

1603 

1489 

1460 

8, 39-41, 44-45, 47-63, 73, 1945 

21 

1052 



 

 štatistické 

 technické 

 úradov okresných 

 ústavov výskumných 

 zásobovacie 

 zdravotnícke 

1213 

1097 

1502-03 

1941 

1278 

1466, 1481, 1484-85, 1492, 2036, 2040, 2043, 

2046, 2047 

zriadenie ambulancií 

 firmy  

 spoločnosti 
 úradov 

2030 

1041 

1042 

1943 

zriaďovanie družstiev 

 jaslí 

 lekární 

 nemocníc 

 spolkov 

2026 

1505 

1471-72, 1516, 1519 

1742, 1529 

1161 

zrušenie školy 1969 

„Zsidó ujság“ zhabanie 13 

zvýšenie cien 717, 1247 

Ž  

žandári českí 1888 

žandárstvo 

 záležitosti organizačné 

28, 68, 71, 74, 123, 134, 146, 152 

29 

žiadosti 
 baníkov 

 družstiev 

 firiem 

 lekárov 

 obcí 

 

 o dôchodok 

 o koncesie 

 o liečenie 

 o občianstvo 

 o pas 

731, 739, 1044 
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