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á v o d 

Nariadením Slovenskej národnej rady č#48 z mája 1945 pre-

«šla pôsobnosť Štátneho štatistického úradu, zriadeného zákonom 

č*330A940 Zb. zák*na Štátqy plánovací a štatistický úrad a ma-

•la sa sústrediť v jeho 111« štatistickom odbore« Týmto naria -

-dením sa však nijako neurčil pomer štatistiky na Slovensku k 

štatistike celoštátnej, ktorá pre metodologickú odlišnosť v zis

ťovaní a v spracovaní dát na Slovensku*- dlho nebola schopná 

publikovať údaje za celý štát* 

Zákonom č.60 z februára 1949 o hospodárskom plánovaní sa 

stala štatistická skupina Slovenského plánovacieho úradu výkon-

-ným orgánom Štátneho úradu štatistického v Prahe* Touto úpra-

-vou došlo k úzkej spolupráci s ústrednou štátnou štatistikou, 

no jednako nijako sa ešte nezabezpečila ani organizačná Jednot

nosť, ani jednotnosť národohospodárskej evidencie* Vzhladom k 

tomu, že jednotná sústava národohospodárskej evidencie bola 

jedným z najdôležitejších nástrojov riadenia a plánovania celé« 

•ho národného hospodárstva, stanovil zákon č*108/1951 Zb*,že 

organizovať jednotnú sústavu národohospodárskej evidencie pri-

-sluší do pôsobnosti vlády« Vládu bolo možné v tomto zmysle po

kladať za vrcholný orgán celej sústavy národohospodárskej evi-

-dencie, a teda 1 štatistiky* 

Pretože vláda nemohla jednotnú sústavu národohospodárskej 

evidencie organizovať priamo, boli zákonom č.108/1951 Zb* vy

tvorené špeciálne výkonné orgány národohospodárskej evidencie* 
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Konkrétnymi úlohami organizácie a riadenia Štatistiky a usmer

ňovania operatívno-technickej evidencie v celom národnom hos-

-podárstve bol poverený štátny úrad štatistický* 

Štatistická práca bola organizovaná decentralizovane »Vedia 

Štátneho úradu štatistického a Jeho orgánov, označovaných v šta

tistickej terminológii ako Štátne štatistické orgány, existo-

~ vall eäte tzv. štatistické orgány rezortné, t.j, Jednotlivé mi

nisterstvá a ústredné úrady a im podriadené organizačné jednotky* 

Štátne štatistické orgány tvorili jednotnú centralizovanú 

sústavu, ktorá sa skladala zo Štátneho úradu štatistického, ako 

orgánu ústredného a podriadených mu orgánov oblastných.Týmito 

oblastnými orgánmi boli Slovenský štatistický úrad v Bratislave, 

krajská služba Štátneho úradu štatistického v každom kraji a 

okresná služba Štátneho úradu štatistického v každom okrese« 

Hlavnou úlohou štátnych štatistických orgánov bolo súhrnne 

informovať vládu, Štátny úrad plánovací a iné vládou určené or

gány o plnení národohospodárskeho plánu a iných, z hladiska ce-

-lého národného hospodárstva významných skuto čnosti ach. Udaj e 

pre tieto informácie si štátne štatistické orgány zadovažovali 

zo štatistických hlásení, ktoré im predkladali rezortné štatis

tické orgány a tiež zo zvláštnych štatistických šetrení, kto -

•ré organizoval Štátny úrad štatistický na príkaz vlády#Obdob-

-né informácie predkladal Slovenský štatistický úrad za hospo

dárstvo na Slovensku slovenským ústavným orgánom a krajská a 

okresná služba Štátneho úradu štatistického riadiacim krajským 

a okresným orgánom za hospodárstvo na území kraja alebo okresu« 

Rezortné štatistické orgány pozostávali podľa vládneho na

riadenia č.109/1951 Zb#, z ministerstiev a ostatných ústredných 
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úradov a orgánov im podriadených• Netvorili žiadnu centralizo

vanú sústavu» 0 organizačnú a metodologickú jednotnosť rezort-

-nej Štatistiky staral sa Štátny úrad štatistický* Tieto rezort-

-né Štatistické orgány potrebovali Štatistiku k účelom opera -

tívneho riadenia» k plánovaniu a ku kontrole plnenia úloh ako 

sa jednotlivé podniky, tak za celý rezort» Štatistické hlásenia 

predkladali nižšie a rezortné štatistické orgány nadriadeným 

rezortným orgánom a na koniec nadriadené rezorty tieto hlásenia 

predkladali Štátnemu úradu štatistickému. 

U podriadených štatistických orgánov, ako boli hlavné 

správy povereníctievf podnikyt referáty KNV a ONVt boli pre 

obstarávanie štatistických prác ustanovení špeciálni štátistic-

•kí referenti• 

Na základe zákona č.108/1951 Zb», vznikol Slovenský šta

tistický úrad* Bol oblastným orgánom Štátneho úradu štatis-

-tického s úlohou riadiť národohospodársku evidenciu* Túto 

úlohu plnil Slovenský štatistický úrad vypracovávanímt analý -

~zou a včasným predkladaním vláde, Zboru povereníkov a Štátne-

-mu úradu štatistickému hodnoverných a vedecky zdôvodnených 

štatistických údajov. Štatistické údaje získava SŠtJ zo zvlášt-

-nych štatistických šetrení z KS - SŰS, OS - SÓS a z rezort -

-ných štatistických orgánov týkajúcich sa Slovenska« Na zá -

-klade týchto hlásení odbory sátf spracovávali a publikovali 

správy• Boli to : 

1.) správy o plnení štátneho národohospodárskeho plánu na 

Slovensku - mesačné, štvrťročné, ročné 

2#) správy o plnení štátneho národohospodárskeho plánu za kraée -

- štvrťročne', ročne' 
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3«) správy a rozbory - neperiodické spravodajstvo 

4#) Štatistické Informácie - mesačné 

5#) Štatistické bulletiny - mesačné a ročné« 

Slovenský štatistický ürad začína svoju činnosť 1»januára 

1952t riadi ho predseda podlá pokynov predsedu SOS* Beprostred-

-nym orgánom predsedu SŠtf je jeho sekretariát« Ostatné odbory 

riadi predseda prostredníctvom námestníka* Vybavovanie agendy 

uskutočňovali tieto odbory: 

1«) Odbor súborných prácf mal ťažisko pracovnej náplne vo vy

pracovávaní správ a rozborov o plnení štátneho národo -

-hospodárskeho plánu o rozvoji národného hospodárstva a 

kultúiy na Slovensku* Podával vedeniu úradu a tiež iným 

orgánom správy« rozbory o plnení štátneho plánu, prevero-

«val správy povereníctiev a iných úradov, ktoré sa mali 

uverejni t? v tlači» Usmerňoval organizáciu štatistiky pra

sce a finančnú štatistiku na rezortoch a najmä prevero -

-val hodnoverností predkladaných dát« Őzko spolupracoval 

s inými odbormi SŠÚ a usmerňoval anal^u KS -SOS na zákla-

~de ich výsledkov« Vypracovával krajské prierezy o plnení 

štátneho národohospodárskeho plánu v krajoch na Slovensku« 

2«) Odbor zvláštnych prác vykonával lnštruktáže zamestnancov 

ZO« Dozeral na činnosť u podriadených zložiekf staral sa 

o utajované skutočnosti tvoriace štátne tajomstvo« Dohlia

dal na manipuláciu spisov prísne tajných a tajných, 

3«) Kádrový odbor riadil a organizoval kádrovú prácu v ústre-

~dí Slovenského štatistického úradu a na krajských a okss-

ných službách« 
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4«) Odbor vnútornej správy obstarával a obhospodaroval všet-

ky materiálne potreby jednotlivých odborov SŠÚ, oblast -

«nej služby SŰS a Štátnej inšpekcii úrody na Slovenska» 

Vypracovával a zostavoval rozpočet, investičný plán,plán 

práce, mzdové fbndy a plán ÍIIZ u SŠÚ, oblastnej služby 

SOS a ŠIÚ na Slovensku* 

5») Odbor štatistiky prieqyslu uskutočňoval štatistiku výroby 

v prieinyslef štatistiku vlastných nákladov a štatistiku 

technického rozvoja národného hospodárstva» 

6.) Odbor dopravy a spojov zostavoval celoslovenské prehlady 

o výkonoch v doprave a spojoch, o stave využitia doprav^ 

-ných prostriedkov, o cestnej sieti, o cestovnom ruchu, 

o základných prostriedkoch spojových, poštových a vypra

covával správy a rozbory o plnení plánu v doprave a spo~ 

•Jocha 

7») Odbor práce zostavoval celoslovenské výsledky pracovníkov, 

miezd a platov, využitia pracovného času, produktivity 

práce v hmotných a peňažných Jednotkách, výkonových no -

-riem, socialistického súťaženia a zlepšovacích návrhov 

v priemysle* 

8») Odbor pôdohospodárskej štatistiky vykonával štatistiku 

rastlinnej a živočíšnej výroby a štatistiku lesného hos-

- podárstva» Sledoval priebeh plnenia štátneho plánu,roz

voj socializácie poľnohospodárstva a mechanizácie polno -

-hospodárskej výrobyj podával vedeniu úradu správy a roz-

-bory o plnení štátneho plánu a o rozvoji týchto odvetví 

hospodárstva; usmerňoval organizáciu rezortnej štatistiky 
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a preveroval hodnovernosť predkladaných údajov« 

9t) Odbor štatistiky výstavby vykonával štatistiku investí

cií, t*j. štatistiku vedenú investormi; štatistiku sta

vebnej a montážnej činnosti, štatistiku prieskumných 

a projektových prác a štatistiku zememeračských a kar

tografických prác, usmerňoval organizáciu rezortnej 

štatistiky na Slovensku* 

10•) Odbor obchodu uskutočňoval štatistiku vnútorného obcho-

-du, výkupu poľnohospodárskych výrobkov; rodinných účtov; 

kontroloval plnenie plánu vo vnútornom obchodef výkupe; 

sledoval rozvoj socialistickóho obchodu, vzrast životnej 

úrovne a rozvoj výkupu poľnohospodárskych výrobkov* 

11*) Odbor štatistiky obyvateľstva vykonával štatistiku pohy

bu obyvateľstva« a to prirodzeného i mechanického; sie« 

-doval stavy obyvateľstva, stavy v administratívnom roz-

-delení Slovenska, plnenie štátneho plánu rozvoja národ-

-ného hospodárstva na úsekoch školstva, kultúry, zdra -

-vo tni c t va a sociálnych služieb 

12*) Odbor komunálneho a bytového hospodárstva vypracovával 

správy a rozbory o plnení plánu a vývoji komunálneho a 

bytového hospodárstva a ubytovacích služieb« 

Začiatkom roku 1953 uskutočnila sa reorganizácia SŠÚ. 

Bol vypracovaný nový organizačný poriadok, v ktorom sa ur-

-čili úlohy odborov, organizácia odborov a pracovná náplň 

jednotlivých pracovných miest* Podlá tohto organizačného po-

-riadku v priebehu roku 1953 nastali tieto zmeny v odboroch: 

odbor práce bol začlenený do odborní •/• 
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súborných prác ako oddelenie práce9 odbor dopravy bol začlene-* 

-ný do odboru priemyselnej štatistiky ako oddelenie dopravy a 

spojov, odbor komunálneho a bytového hospodárstva bol začle -

<-nený do odboru Štatistiky obyvateľstva (demografia) ako od -

-delenie* Bolo vytvorené oddelenie zvláštnych prác* Pri SŠÚ 

bola äalej zriadená podlá vládneho nariadenia č.23 zo dna 25+-

-marca 1955« Oblastná štátna inšpekcia poľnohospodárskych plo-

-dín na Slovensku« 

Od roku 1955 začalo pôsobili aj v SŠÚ kolégium predsedu, 

ktoré na svojich zasadnutiach prerokovávalo otázky riadenia,pre-

-verovania plnenia úloh, výberu kádrov, najdôležitejšie príkazy 

a inštrukcie, výsledky hlavných štatistických prác SŠtf a sprá-

-vy o činnosti odborov« 

Pre zlepšenie práce na SŠÚ zaviedla sa dnom 10»februára 1955 

forma písomných príkazov, ktorými sa ukladali mimoriadne fllohy 

a úlohy, ktoré podliehali rozhodnutiu predsedu SŠÚ* 

Táto organizácia fungovala až do roku 1957, kedy SŠÚ pred* 

-klada návrh Komisii pre organizáciu a ßystemizaciu správy 

pri Zbore povereníkov 23 »novembra 1957» Návrh sa týkal zvýše-

-nia počtu pracovníkov pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich z 

decentralizácie riadenia a rozširovania právomoci slovenských 

národných orgánov podľa uznesenia vlády 6#582 a 975« Dna 11«ap-

-ríla 1958 bol návrh prerokovaný a Komisia pre organizáciu a 

systemizáciu správy doporučila predsedovi SŠÚ rieši t? tento 

problém v rámci celkovej organizácie Štatistickej služby podlá 

uznesenia vlády č#804/1957• 

Rokom 1958 vstupuje v platnosť nové organizácia* WaSalej 

prácu SŠÚ riadi predseda» 
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Priamo mu podliehajú tieto útvary 

sekretariát 

odbor výchovy kádrovf PAM a ZÚ 

odbor zvláštnych prác 

odbor súborných prác 

Prvý námestník riadi odbory* 

odboi» bilancií národného hospodárstva 

odbor štatistiky priemyslu a výstavby 

odbor štatistiky životnej úrovne 

Druhý námestník riadi odbory: 

odbor štatistiky pôdohospodárstva 

odbor finančno-hospodárskeho plánovania 

odbor pre účtovnú evidenciu 

útvar pre riadenie oblastnej služby 

oddelenie pre mechanizáciu a evidenciu* 

V roku 1960 dochádza v celoštátnom meradle k prestavbe 

štatistických orgánov a dnom 30.júna 1960 Slovenský štatistic

ký úrad zaniká• 

Písomný materiál Slovenského štatistického úradu sme 

prevzali do ŠSÚA v roku 1961 v počte 660 balíkovf 160 fascik

lov a 360 krabíc. V roku 1968 nám odovzdal Štátpy ústredný 

archív v Prahe zbytok materiálu SŠÚ v počte 160 krabíc• 

NakoTko nebolo možné rekonštruovať pôvodný úložný sys

tém písomného materiálu, pretože bol zabalený v balíkoch a fas-

-cikloch bez akéhokoľvek systému a väčšina spisov nebola pre

zentovaná pečiatkou úradu, materiál sme usporiadali do -
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nasledovných 7 vecných skupín : 

I* Štatistické publikácie 

II* Príkazy predsedu 

III« Kolégium predsedu 

IV« Korešpondencia 

V. štatistické hlásenia 

VI« Spisy zvláSť protokolované 

VII. Účtovné knihy 

Tretinu materiálov fondu tvoria štatistické publikácie9kto

ré vypracovávali pracovnici s5Ú na základe štatistických hlásení 

dochádzajúcich z rezortov na úrad. Spracovávali sa na Jednotu -

vých odboroch SŠÚ, každý odbor mal svoj znak, znaky sa opakovali 

vo všetkých ročníkoch a predstavovali v skutočnosti vecné člene

nie (napr. priemysel, poľnohospodárstvo, doprava atcL)«Usporado-

vali sme publikácie podľa týchto znakov, ktoré potom prešli aj 

do signatúry* 

Štatistické publikácie v rámci Jednej skupiny sme usporiada

li v chronologickom poradí a Inventárnou jednotkou je tu jeden 

ročník vecnej skupiny• V regeste inventárnej jednotky za názvom 

publikácie uvádzame v zátvorke poradové číslo publikácie« 

Druhú skupinu písomností tvoria príkazy, ktoré vydával pred-

sed§ SŠÚ« Usporiadali sme ich chronologieko-numericky a inventár* 

nu jednotku tvoria príkazy vydané v jednom roku« Sigjaatúru sme 

vyvodili z nadpisu skupiny* 

Tretiu skupinu fondu tvorí materiál kolégia predsedu SŠÚ« 

Tento sme usporiadali podlá dát zasadnutí« Inventárnu jednotku 

tvorí jedno zasadnutie« v regeste sme zapísali správy predlo

žené na zasadnutie « Signatúru sme odvodili z názvu skupiny -
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Ďalšiu skupinu spisov štvrtú-korešpondenciu, sme uspo -

riadali do troch vecných skupín podlá druhu korešpondencie, 

pričom inventárnou jednotkou je jedna vecné skupina. Sig

natúra je odvodená z názvu skupiny« 

Štatistická hlásenia sú uložené v piatej skupine« Sú 

to hlásenia dochádzajúce na SŠÚ z krajských a okresných šta

tistických služieb« ministerstiev« povereníctiev a ostat -

-nýeh inštitúcií« Usporiadané sú podlá odosielateľa, kde in» 

-ventárnu jednotku tvorí jedna inštitúcia za všetky roky«Ob-

-sah je pre celú skupinu spoločný a je uvedený pod názvom 

skupiny« Signatúru sme odvodili z názvu inštitúcie, ktorá hlá-

-senie podala 

Spisy zvlášť protokolované sú usporiadané vecne a inven

tárnu jednotku tvoria spisy vecnej skupiny za všetky roky« 

Signatúra je totožná so signatúrou publikácií (viel skupinu I«). 

Siedmu skupinu tvorí účtovný materiál9 z ktorého sa za -

chovali len hlavné knihy, pričom jedna kniha tvorí inventárnu 

jednotku« 

Skartáciou sa vyradilo asi 70% materiálu, najviac zo šta

tistických publikácií, ktoré boli vo viacerých exemplároch« 

Z publikácii sme vytvorili jednu kompletnú sériu ako súčasť 

fondu a dve nekompletné série, ktoré sú uložené mimo fondu SŠÚ« 

Z materiálov preesedu SŠÚ, t«j« príkazov a správ z kolégia 

sa skartovali taktiež len duplicitné a multiciplitné exemplá-

-re« Vo fonde sa ponechali štatistické hlásenia ročné, polroč-

-né a štvrťročné« Hlásenia denné, týždenné, dekádne a mesačné 

sme vyskartovali« 
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Spisový materiál fondu sStf podáva obraz o hospodárskej 

situácii na Slovensku v období rokov 1952-1960,v niektorých 

prípadoch aj od roku 1920, príp. až od r»1000. Vo fonde mož

no Študovať problematiku prieiqyslu, pôdohospodárstva, výstav-

byt dopravy, obchodu, školstva, zdravotníctva, §ko aj inú 

problematiku týkajúcu sa života našej spoločnosti« 

Pri citovaní materiálu z fondu treba uviesť názov fon -

du, inventárne číslo a číslo kartónu (napr«- SŠÚ inv»č»2 kart#5). 

Fond usporiadali v roku 1968-1969 v Stádom slovenskom 

ústrednom archíve Justína Ginterová a Teodor Stančík» 

Inventár k fondu vypracovala Justína Ginterová v roku 

1969. 



I n v e n t á r 
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I. ŠEATISTICKé PUBLIKÁCIE 

1/1 Správy 

1« I A - Sp 1951 1 

Správy o plnení štátneho národohospodárskeho plánu na Slo-

-vensku, ročná správa 

2. 1952 
Mesačné správy január - máj 

Jún - august 2 

september-november 5 

december, Štvrťročné správy za I.-II. 4 

Štvrťročné správy III. - IV. 5 

polročné správy za I* polrok A,B, prílohy za I.polrok 6 

I. - XI. 

ročná správa 7 

3# 1955 

Mesačné správy január - marec 

apríl júl 8 

august-oktőber 9 

november-december, Štvrťročné správy sa I* 10 

Štvrťročné správy za II.-III. ,ročná správa I.časť 11 

ročná správa II»časť, dodatok k ročnej správe 12 

4. 1954 

Mesačné správy január - máj 15 

jún - september 14 

október - december 15 

Štvrťročné správy za I* -II. 16 
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4. 17 

štvrťročné správy za III« 

ročná správa 18 

5. 1955 

Mesačné správy január-apríl 
máj»august 19 
september—december 20 

štvrťročné správy za I.-11. 21 
III.-IV. 22 

ročná správa 25 

6. 1956 
Mesačné správy január-február 

marec-júl 24 
august-december 25 
Štvrťročné správy za I.-II. 26 

III.-IV. 27 

7. 1957 28 
štvrťročné správy za I.,II.,III.,IV. 

8. 1958 29 
Štvrťročné správy za I.,II«,III.,IV. 

9. 1959 
štvrťročné správy za I.,II.,111. 

1/2 Správy krajokých štatistických 
služieb 

10. I/2-Ba 1955 50 

Správa o plnení štátneho a národohospodárskeho plánu za-
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30 
- kraj a ÚNV Bratislava za I., II., III* štvrťrok a rok 

11» 1956 
I., II., III. štvrťrok ŰNV 
rok ŐNf, I., II.t III. štvrťrok KMV a rok 31 

12. 1957 

I,, II. Štvrťrok 0NV 
m , Štvrťrok ÓNV a rok ONV, I., II.,111. Štvrťrok a rok 32 
KNV« Pripomienky k správe za rok 1957 

13. 1958 33 

I., II,, III., IV. Štvrťrok a rok ŰNV, I., II. Štvrťrok 
KNV 

III. Štvrťrok a rok KNV 34 

14. 1959 

I., II., III., IV.štvrťrok a rok ŰNV a I.švrťrok KNV 
II. štvrťrok KNV, III., IV. Štvrťrok a rok KNV 35 

15. I/2-Na 1955 
Správa o plnení plánu rozvoja národného hospodárstva v 
Nitrianskom kraji za I., II. a III. štvrťrok 
rok a tabulky k správe 36 

16 1956 
Správy za I«, II«, III. štvrťrok a za rok 

17 1957 37 
Správy za 1.,11., III. štvrťrok a za rok 
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1*. 1958 57 
štvrťročné správy 

19. 1959 38 
Štvrťročné správy 

20. I/2-Ža 1955 

Správy o plnení plánu rozvoja národného hospodárstva v Ži-

-linskom kraji za I. štvrťrok., za I »polrok, III »štvrťrok a 

rok 

21. 1956 39 
I« štvrťrok. I» polrok. III» štvrťrok a rok 

22» 1957 
I.štvrťrok, I.polrok, III.štvrťrok 

rok 40 

25 1958 
I» štvrťrok, I»polrok, III.štvrťrok a rok 

24. 1959 

I»štvrťrok 

I»polrok, III» štvrťrok a rok 41 

25.1/2 BB 1955 

Správy o plnení plánu rozvoja národného hospodárstva v Ban-
-skobystrickom kraji štvrťročné a za rok 



- 16 -

26. 1956 42 
štvrťročné správy 

27. 1957 

Štvrťročné správy 

28. 1958 43 

štvrťročné správy 

29. 1959 
Štvrťročné správy 

30. I/2-Pv 1955 44 

Správy o plnení plánu rozvoja národného hospodárstva v 
Prešovskom kraji za I.štvrťrok, I.poÍrok, III.štvrťrok 
a rok 

31. 1956 45 
I.Štvrťrok, I.polrok, III. štvrťrok a rok 

32. 1957 
I.štvrťrok, II., III. štvrťrok a rok 

33. 1958 
I., II., III. štvrťrok 
rok 46 

34. 1959 
I., III, štvrťrok, I. polrok a rok 
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35. 1/2 - Ke 1955 46 
Správy o plnení plánu rozvoja národného hospodárstva v 
Košickom kraji za I,štvrťrok, I.polrok, III«Štvrťrok, 
rok a textová časť 

36. 1956 47 
I. štvrťrok, I «polrok, III »štvrťrok a rok 

37. 1957 
I.Štvrťrok, I.polrok, III.štvrťrok a rok 

38. 1958 48 

I.štvrťrok, I»polrok, III.štvrťrok a rok 

39. 1959 
I.Štvrťrok, I«polrok, Ill.átvrťrok a rok 

1/3 Správy a rozbory 

A - súborné 

40. I/3-A 1955 49 

Vývoj základných ukazovateľov v poľnohospodárstve, les -
nlctve, výkupe, obchode, doprave a spojoch, komunálnom 
hospodárstve, práci za roky 1948-(1955 (1) 

41. 1958 

Správa o prepočtoch vybraných ukazovateľov za jednotlivé 
odvetvia národného hospodárstva za roky 1955-1957 a I. 
Štvrťrok 1958 podlá organizácie k 1.aprílu 1958 (2) 
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B - obyvateľstvo 

42« 1/5 - B 1954 49 
Vývoj obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945-1954 (5)t 
Pohyb obyvateľstva na Slovensku za rok 1954 podľa krajov 
C4)# Príčiny pracovnej neschopnosti na Slovensku v rokoch 
1950-1954 (5) 

45. 1955 

Sťahovanie obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1950-1955 (6), 

Pohyb obyvateľstva na Slovensku podľa krajov a okresov za 

I »Štvrťrok 1955 (7), II.štvrt?rok 1955(8), III. štvrťrok 

1955 (9), IV. štvrťrok 1955 (9a)t za rok 1955 (10) 

44. 1956 

Pohyb obyvateľstva na Slovensku podľa krajov a«okresov za 

I. štvrťrok 1956 (11), H.ätvrťrok 1956 (12), Ill.štvrťrok 

1956 (15), IV» štvrťrok 1956 (14) 

za rok 1956 (15) 

45. 1957 

Pohyb obyvateľstva na Slovensku podľa krajov a okresov za 

I.štvrťrok 1957 (16), II* štvrťrok 1957 (17), Ill.štvrťrok 

1957 (18), IV.štvrťrok 1957 (19), za rok 1957 (20)-, Vekové 
zloženie obyvateľstva na Slovensku (21), Veľkostné s&upiny 
obcí na Slovensku v rokoch 1869-1950, (1957), (22), Vývoj roz
vodovosti na Slovensku v rokoch 1920-1957 (25) 

46. 1958 50 

Pohyb obyvateľstva na Slovensku podľa krajov a okresov za— 
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50 

I. štvrťrok 1958 (24), H . štvrťrok 1958 (25), III. štvrť-

-rok 1958 (26), IV. štvrťrok 1958 (27) 

47. 1959 

Pohyb obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945-1948 (1959) 

28), Pohyb obyvateľstva na Slovensku podľa krajov a okre -

-sov za I.štvrťrok 1959 (29, II.štvrťrok 1959 (50), IV. 

-štvrťrok 1959 (31), Vývoj obyvateľstva na Slovensku v ro-

-ku 1959 (32), Vývoj rozvodovosti na Slovensku (35) 

48. 1960 

Pohyb obyvateľstva na Slovensku podľa krajov a okresov za 

I.štvrťrok 1959 (34), Perspektíva vývoja obyvateľstva na 

Slovensku v rokoch 1960-1975 (35) 

C - priemysel 

49. I/3-C 1952 
Energetická bilancia za rok 1952 (36) 

50. 1953 

Energetická bilancia za rok 1953 (37), Energetické základňa 

na Slovensku v rokoch 1949-1953 (38), Geologický prieskum na 

Slovensku v roku 1953 (39), Vývoj zamestnanosti žien v pŕe-

mysle na Slovensku za roky 1926, 1946-1953 (40), Zavádzanie 

novej techniky v priemysle, doprave a stavebníctve na Slo -

-vensku za I, polrok 1955 (41), Vlastné náklady v priemys-

-le a stavebníctve na Slovensku za I.polrok 1953 (42), Roz -

-bor vplyvu činiteľov podmieňujúcich úroveň vlastných nákl»*-

-dov v III* štvrťroku 1953 (43) 
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51. 1954 
Struktúra priemyslu na Slovensku v roku 1953 a 1954 

(44)t Energetická bilancia za rok 1954 za Slovensko(45), 

Technický rozvoj v roku 1954 (46), Geologický prieskum 

v roku 1954 (47)» Vlastné náklady v priemysle na Slo -

-vensku za Il.štvrťrok 1954 (48)f III.štvrťrok (49) 

52. 1955 

Vývoj počtu pracovníkov v priemysle na Slovensku v ob -

-dobi rokov 1900-1955 (50), Údaje o hospodárskych vý -

-sledkoch priemyslu na Slovensku za rok 1955 (51) t vý ~ 

»voj základných ukazovateľov v priemysle a investičnej 

výstavbe za roky 1948 -1955 (52), Výsledné energetické 

bilancie Slovenska za rok 1955 (55), Technický rozvoj 

Slovenska za I. a II. štvrťrok 1955 (54), I.polrok 1955 

(55), za rok 1955 (í>6)# Geologický prieskum v roku 

1955 (57), Zvyšovanie produktivity práce a znižovanie 

vlastných nákladov v priemysle za rok 1954 a I»štvrťrok 

1955 (58), Vlastné náklady v priemysle za III.štvrťrok 

1955 (59) 

55. 1956 

Štruktúra priemyslu na Slovensku v roku 1956 (60), 

rozloženie priemyslu podlá krajov v roku 1956 (61), 

Výsledné energetické bilancie Slovenska za rok 1956(62), 

Elektrifikácia a vybavenie priemyslených podnikov stroj-

-ml a výrobným zariadením v roku 1956 (65), Technický 

rozvoj a zlepšovateľské hnutie za I.štvrťrok 1956 (64), 

I až III. štvrťrok 1956 (65), I.polrok 1956 (66), rok 

1956 (67), Geologický prieskum na Slovensku v roku 

1956 (68), Vlastné náklady v priemysle za I. až III. 

štvrťrok 1956 (69) 
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54. 1957 52 

Priemysel na Slovensku v roku 1957 (70), Prehlad o vý-

-robných kapacitách najdôležitejších výrobkov v prie -

-mysle na Slovensku v rokoch 1955-1957(71) 

55 
Počet pracovníkov v priemyselných závodoch na Slovensku 
v rokoch 1954-1957 (72), ^Technický rozvoj v I.polroku 
1957 (75), Technický rozvoj v roku 1957 (74), Geologic-
-ký prieskum v roku 1957 (75)» Vplyv zavádzania novej 
techniky na ras t produktivity práce priemyslu v I . pol-
-roku 1957 (76), Vývoj základných ukazovateľov práce v 
priemysle na Slovensku v období rokov 1948-1957 (77), 
Vývoj hrubej výroby v priemysle na Slovensku v období 
rokov 1948-1957 (78), Využitie pracovnej doby v priemys
l e za I * štvrťrok 1957 (79) 

55* 1958 
Priemysel na Slovensku v roku 1958 (80), Prehlad o or
ganizačnej štruktúre priemyslu a stavebníctva na Slo -
-vensku k 30.VI.1958 (81) 

54 
Miestne oddelené prevádzkárne v priemysle na Slovensku 
v roku 1958 (82), Prehlad základných ukazovateľov podľa 
ministerstiev-povereníctiev a národných priemyslených 
podnikov na Slovensku za rok 1958 (85), Technický rozvoj 
v priemysle v roku 1958 (84), Technicko-ekonomickí ukazo-
-vatelia o organizáciách geologického priemyslu na Slo -
-vensku v roku 1958 (85), Rozvoj strojárstva na Sloven-
-sku do roku 1958 (86) 



- 22 -

56. 1959 

IPriemysel na Slovensku roku 1959 (87)» Prehľad základ» 

-ných ukazovateľov podľa ministerstiev-povereníctiev a 

národných priemyselných podnikov na Slovensku za rok 

1959 (88), Technický rozvoj v priemysle v roku 1959 ^ 
-(89)f Geologický prieskum na Slovensku v roku 1959 -

-(90) 

57. i960 

Prepočet základných ukazovateľov priemyslu, stavebníct-

-va a investícií na organizáciu, metodiku a centy k 1.1. 

1960 (91), Struktúra a rozmiestnenie priemyslu na Slo-

-vensku v roku 1958 podľa novej územnoprávnej organizá-

-cie krajov a okresov v roku 1960 (92), Vývoj zamest -

•nanosti Žien v priemysle na Slovensku (93) 

D - poľnohospodárstvo 

58. I/5-D 1952 
Vývoj pestovania cukrovej repy a výroba cukru na Sloven-

-sku od roku 1920-1952 (94) 

59. 1953 

Mechanizácia poľnohospodárstva za roky 1950, 1949-1953 

(95), Bilancia krmív na Slovensku za hospodárske roky 

1949-1953 (96), Rozbor hospodárenia JED v roku 1953 (97) 

Činné osoby v poľnohospodárstve na Slovensku (98) 

60. 1954 

Výsledky hospodárenia JRD III. a IV. typu v roku 1954(99) 
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55 

Vlastné náklady štátnych majetkov za rok 1954 (100), 

Vlastné náklady strojových a traktorových staníc za 

rok 1954 (101, Výsledky súpisu plôch ozimných obilnín, 

miešaniek, olejnín a äatelín poďEa stavu k 7•decembru 

1954 (102), Výsledky súpisu hospodárskych zvierat k 1.-

-októbru 1954 (195), Výsledky súpisu ošípaných a ho -

vSdzieho dobytka podľa váhových skupín k 1.októbru 1954 

(104), 

61. 1955 

Súpis osôb trvalé činných v poľnohospodárstve k 10.I.-

• 1955 (105)* Výsledky hospodárenia JRD III. a IV. ty-

-pu v roku 1955 (106), tabuľková časť I. (107), t a 

buľková časť II. (108), Výsledky činnosti strojových a 

traktorových staníc v roku 1955 (109), Finančné výsleôV 

-ky hospodárenia JRD III. a IV* typu za I.polrok 1955 -

- (HO), Výsledky hospodárenia Štátnych majetkov v ro-

-ku 1955 (111) 

56 

Plochy osevu poľnohospodárskych plodín k 51.máju 1955 

(112), Plochy osevu poľnohospodárskych plodín k 51.má-

-ju 1955 podľa výrobných typov (11?), Plochy kultúr 

podľa súpisu k 15.11. 1955 podľa výrobných oblastí (114)» 

Správa o súpise plôch kultúr k 15.decembru 1955 (115)« 

Plochy kultúr podľa stavu k 15«decembru 1955 (116), So

ciálna štruktúra pôdohospodárskych závodov (117), Vý-

- sledky súpisu plôch ozimných obilnín, miešaniek, olej-

-nín a datelín podľa stavu k 15.decembru 1955 (118), 

Definitívny odhad úrody ovocia na Slovensku za rok 1955-

- (119), Počet ovocných stromov a kríkov na Slovensku 

k 30.IV.1955 (120), Včelárstvo na Slovensku za rok 1955 

(121), Výsledky súpisu hospodárskych zvierat k 1.januáru-
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56 

- 1955 (122), k 1, aprílu 1955 (125), 1. júlu 1955 

(124), l.júlu 1955 počĽEa výrobných oblasti (125), 

1»októbru 1955 (126), Produkcia mlieka a znáéka vajec 

na Slovensku v roku 1955 (127), Vlastné náklady štát» 

-nych majetkov za I. polrok 1955 (&8), Vlastné né -

-klady štátnych majetkov a strojových a traktorových 

staníc za I.-III.štvrťrok 1955 (129* 

62 • 1956 57 

Poľnohospodárstvo na Slovensku v rokoch 1920-1956 I«časť 

(150), II.časť (151), Súpis osôb trvalé činných v pol-

-nohospodárstve k 1.11*1956 (152), 15.XII.1956 (155), -

Vývoj osôb trvalé činných v poľnohospodárstve od roku 

1950 až 1956 (154), Rozvoj rolničkych trhov na Sloven -

-sku (155), Krmovinová bilancia na Slovensku v hospodár-

-8kom roku 1955/1956 (156), Krajsky plánované pôdohospo-

-dárske závody na Slovensku podlá výrobných oblastí k 

15.XII.1956 (157) 

58 

Súpis plôch osevu poľnohospodárskych plodín k 51«V.1956 

(158)» Sociálna štruktúra pôdohospodárskych závodov časť 

I* (159), časť II* (140), Súpis plôch ozimných obilnín, 

mieäaniek, olejnín a äatelín podľa stavu k 15.XII.1956 -

(141), Súpis plôch kultúr k 15.XII.1956 (142), Výsledky 

súpisu hospodárskych zvierat k 1.1.1956 (145), 1.IV.1956 

(144), 1»VII. 1956 (145), 1.X.1956 (146), Priemerné ži-

-vé váhy hovädzieho dobytka v októbri 1956 (147), Struk-

-túra pôdohospodárskych sátoodov jednotlivo hospodáriacich 

roľníkov v obciach, v ktorých sa založilo do konca roku 

1956 JRD III. a IV.typu (148(, Výsledky hospodárenia JRD 

III. a IV. typu v roku 1956 (149), Výsledky hospodárenia 

štátnych lesných závodov v roku 1956 (150), Ovocinárstvo 

na Slovensku (151), Definitívny odhad úrody ovocia na Slo-
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• vensku za rok 1956 (152), Počet ovocných stromov a 

krikov na Slovensku podlá stavu k 20„VI.1956 (153), 

Plochy vinohradov a úroda hrozna na Slovensku v rokoch 

1955-1956 (154)t Včelárstvo na Slovensku v roku 1956 

(155) 

65. 1957 

Vývoj hrubej poľnohospodárskej produkcie na Slovensku 

(156>, Hodnota hrubej poľnohospodárskej výroby v stá« 

-lych a bežných cenách a naturálna bilancia podľa jed* 

-notlivých poľnohospodárskych výrobkov na Slovensku v 

roku 1957 (157), Struktúra pôdohospodárskych závodov, 

jednotlivo hospodáriacich roľníkov v obciach a JRD so 

spoločným hospodárením k 15.XII.1957 (158(, Krmovino-

-vá bilancia na Slovensku v hospodárskom roku 1956A957 

(159)» Výsledky hospodárenia JRD na Slovensku v roku 

1957 (160), Výsledky Činnosti strojových a traktoro -

-vých staníc v roku 1957 (161) 

Výsledky hospodárenia štátnych majetkov v roku 1957 

I.diel (162), II.diel (165), Výsledky hospodárenia 

štátnych lesných závodov na Slovensku v roku 1957 (164(, 

Súpis plôch kultúr k 15.XII.1957 (165), Súpis plôch 

osevu poľnohospodárskych plodín k 31.V.1957 (166), Sú-

-pis plôch ozimných obilnín, mieSaniek, olejnín a ďa

telín podľa stavu k 15.XII.1957 (167), Súpis hospo' -

-dárskych zvierat k 1.1.1957 (168), 1.IV.1957 (169), 

1.VII.1957 (170), 1.X.1957 (171)» Hrubá a čistá pro-

-dukcia lesného hospodárstva na Slovensku v roku 1957 

(172), droda ovocia na Slovensku v roku 1957 (175), 

Súpis ovocných stromov a kríkov na Slovensku k l.IX.-

- 1957 (174) 
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64. 1998 60 

Rozvoj JRD v rokoch 1953-1958, tvorba a rozdelenie dô-

-chodkov JRD za rok 1998 (179)» Niektoré ukazovatele 

rozšírenej reprodukcie JBD na Slovensku za rok 1998 

(176)9 Hodnota hrubej poľnohospodárskej výroby v stá-

-lych a bežných cenách a naturálna bilancia podlá jed« 

-notlivých poľnohospodárskych výrobkov na Slovensku v 

roku 1998 (177)» Maturálna bilancia poZnohospodárskej 

výroby na Slovensku v rokoch 1996 a 1948*1998 (178)» 

Výsledky hospodárenia Štátnych lesných závodov na Slovensku 

v roku 1998 I. diel (179), Il.diel (180), Súpis 

osôb trvalé činných a pomáhajúcich v poínohospodárstve 

k 1.11.1998 (181), za obce báz JRD (182), Predbežný 

odhad úrody poZnohospodárskych plodín k 31.októbru 1998 

(183), Predbežný odhad úrody poľnohospodárskych plodín 

a ovocia k 31. augustu 1998 (184), k 30.septembru 1998 

(189). 

Súpis osevu poľnohospodárskych plodín k 31.mája 1998 

(186), Súpis plôch ozemných obilnín, mieäaniek, olej -

-nín a datelovín podlá stavu k 19.X1I.1998 (167), Sú-

-pis hospodárskych zvierat k 1.1.1998 za obce bez JRD 

(188), 1.1.1998 vo všetkých obciach (189), 1.IV.1998 

(190), 1.VII.1998 (191), 1.X.1998 (192), Počet ovoc-

-ných stromov a kríkov na Slovensku k 30.17.1998 (19?) 

69« 1999 

Krmovlnová bilancia na Slovensku v hospodárskom roku 

1958/1959 (194), Počet osôb trvalé činných a pomáha* 

-júcich v poínohospodárstve k 1.11.1999 (199), Plo-

-chy osevu a úroda poľnohospodárskych plodín v roku 

1999 (196), Súpis osevu poľnohospodárskych plodín " 
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- k 5I.V.1959 (197)t Súpis hospodárskych zvierat k 

1,I?.1959 (198), 1,VII 1959 (199), 1.X.1959 (200), 

Výkup živočíšnych výrobkov v roku 1959 (201), Vče -

-lárstvo za rok 1959 (202), 

66. 1960 

Krmovinová bilancia na Slovensku v hospodárskom roku 

1959/1960 (205), Súpis hospodárskych zvierat k I.I.-

-1960 (204) 

E - výstavba 

67. 1/5 - E 1955 

Mechanizácia hlavných stavebných prác a využitie naj -

-dôležitejších stavebných strojov za rok 1948-1955 na 

Slovensku (205), Dokončovanie stavieb v stavebníctve 

na Slovensku v I.polroku 1955 (206), Zabezpečenie vý -

-stavby projektami a rozpočtami v I«polroku 1955 (207), 

Investičná výstavba v banskom priemysle v rokoch 1948 -

-1955 (208), Investičná výstavba v poľnohospodárstve a 

obchode za roky 1948-195? (209) 

68. 1954 

Štruktúra stavebníctva na Slovensku v roku 1954 (210), 

ťriebeh štátnej a individuálnej bytovej výstavby na 

Slovensku za január-april 1954 (211), Investičná vý -

-stavba elektrární na Slovensku za január-október 1954 

(212), Investičná výstavba elektrární na Slovensku 

za I•polrok 1954 (215) 
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69. 1955 

Štruktúra stavebníctva na Slovensku v roku 1955 (214)t 

Mechanizácia a využívanie hlavných stavebných strojov 

v stavebníctve za január-oktober 1955 (215)f Zavádza* 

•nie mechanizáciefnových pokrokových metód práce v sta

vebníctve k 28.II.1955 (216) 

70. 1956 
Štruktúra stavebníctva na Slovensku v roku 1956 (217)9 

Štruktúra a hodnota štátnej bytovej výstavby v roku 
1956 (218)f Hodnota, vystavenosť a vlastné náklady 
štátnej bytovej výstavby v roku 1956 (219) 

71 1957 
Štruktúra stavebníctva na Slovensku v roku 1957 (220) 

72. 1958 
Struktúra stavebníctva na Slovensku v roku 1958 (221) 

75 i960 
Správa o vybavení stavebných podnikov základnými fonda-

-mi a ich vplyv na produktivitu práce a vlastné náklady 
(222) 

F • doprava a spoje 

74* I/3-F 1953 
Využitie vozidiel v závodnej doprave za január-september 
1955 (223) 
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75. 1954 

Vývoj základných ukazovateľov ČSAD v závodnej náklad -

-nej automobilovej doprave na Slovensku sa rok 1955 a 

I, polrok 1954 (224) 

76. 1955 
Vodná nákladná doprava na Dunaji vi« polroku 1955 (225) 

77* 1956 

Cestná nákladná doprava na Slovensku v rokoch 1953-1956 

(226), Cesty» mosty a tunely celoštátneho a miestneho 

významu k 31.XII.1956 (227) 

78. 1957 

Cesty»mosty a tunely na Slovensku k 5l.XII.1957 (228) 

79. 1958 
Rozvoj spojovacích služieb na Slovensku (229) 

0 - l lateriélno-technické zásobovanie 

80. I/5-Ô 1954 
Vývoj stavu zásob a l ikv idácia nadnonnetívnych zásob na 
Slovensku od 1.1.1954 do 1.X.1954 (230) 

81. 1955 
Vývoj stavu zásob a likvidácia nadnormatlvnych zásob na 
Slovensku od 1.1.1954 do l.IV,1955 (23Dt Správa o vý -
-sledkoch generálnej inventarizácie a nového ocenenia 

http://5l.XII.1957
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63 

-základných fondov na Slovensku podlá stavu k 1.1. -

- 1955 I»časť (232), II.časť (233)» Správa o stave 

zavádzania vzorov prvotnej evidencie v podnikoch a 

ostatných organizáciách na Slovensku (234) 

82« 1936 

Vývoj nadnormatívnych zásob v I»polroku 1936 (233)» od 

začiatku roku do 1.X.1956 (236), Plnenie noriem spotre-

-by palív, tepla a elektriny v roku 1936 (237) 

83» 1958 
Súpis zásob fondovaných surovín, materiálov a výrobkov 

k 1,1.1958 (238) 

H - obchod a verejné stravovanie 

34. I/5-H 1952 64 

Zásobovanie obyvateľstva chlebom a múkou v slovenských 

krajoch v roku 1952 (239)» Rozvoj spoločného stravo -

-vania na Slovensku (240), 

85. 1953 

Zásobovanie Bratislavy mliekom (241), Správa o zásobo-

-vaní a spotrebe vajec na Slovensku (242), Bilancie vy

braných druhov spotrebného tovaru za Slovensko za ja -

-nuár-august 1953 (243)» Vývoj osobnej spotreby na Slo-

-vensku 1936-1953 (244) 
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86. 1954 64 

Realizácia vyrobeného tovaru priemyselných podnikov na 

Slovensku, obrat obratových prostriedkov a hospodársky 

výsledok za rok 1954 (245)t 

87, 1955 

Rozvoj spoločenskej a osobnej spotreby za posledných de

sať rokov (246), Hanka vo vnútornom obchode v systéme Po« 

-vereníctvs obchodu a Slovenského zväzu spotrebných druž

stiev na Slovensku k 1.VII.1955 (247) 

88- 1956 

Metodika výpočtu a vývoj spotreby základných druhov pot-

-ravin obyvateľstva na Slovensku (248), Vývoj maloobchod-

«neho obratu na Slovensku (249) 

89. 1957 

Správa o vývoji zásob vo vnútornom obchode od roku 1952-

-1957 (250), Indexy životných nákladov robotnlcko-zamest-

-naneckych a rolničky ch domácností na Slovensku (251) 

90. 1958 

Maloobchodný obrat za systémy MVO, PO a SSSD za júl 1958 

(252), Finančné ukazovatele v Štátnom obchode, maloobchod-

-ný obrat podlá druhu predajni a prevádzkáreň závodov ve

rejného stravovania v roku 1958 (255) 

91# 1959 
Vývoj spotreby potravín na Slovensku (254) 
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K - komunálne a bytové hospodárstvo 

92. I/5-K 1956 65 

Bitová situácia na Slovensku ku koncu roku 1956 (255) 

Vývoj ubytovacích zariadení na Slovensku v rokoch 1946-

-1956 (256)« Pracovníci podlá organizačnej štruktúry 

v komunálnom hospodárstve na Slovensku v rokoch 1953-

-1956 (257) 

93. 1957 
Prírastky a úbytky bytov na Slovensku za roky 1955-1957 

(258) 

94. 1958 

Stav elektrifikácie obcí na Slovensku k 51.XII.1958(259), 

Štruktúra štátnej bytovej výstavby na Slovensku v roku 

1958 I.diel (260)» II.diel (261)» Domový a bytový fand 

k 1.IH.1950 I.öast? (262), Il.čast? (263) 

95* 1959 
Domový a bytový fond k 1.III.1950 III.časť (264) 

L - školstvo a kultúra 

96. I/5-L 1955 

Vývoj školstva na Slovensku od roku 1945» 1946-1955 -

-(264a), Pôdohospodárske školstvo na Slovensku (265) 
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97. 1957 66 

Základni ukazovatelia o vysokých školách (265a), Kiná 
a filmové tvorba na Slovensku (265b), 

98. 1958 
Vyučovanie náboženstva na všeobecnovzdelávacích školách, 

(266), 

99. i960 
Chýbajúce učebne na všeobecne vzdelávacích školách v ro-

-koch 1955-1960 (267) 

H - zdravotníctvo 

100. I/3-M 1955 
Problémy rakoviny na Slovensku (268) 

101. 1957 
Tuberkulóza na Slovensku (269)» Štatistická zdravot -
níctva a sociálnych služieb (269a,'269b,269c) 

102. 1958 

Nemocnice na Slovensku (270), Pracovné úrazovosť na Slo

vensku za roky 1956-1958 (271)» Vedlajší ukazovatelia 

plodnosti na Slovensku (272), Potratovost? na Slovensku v 

roku 1958 (273), Štandarizácia pôrodnosti a úmrtnosti na 

Slovensku (274), ťímrtnosť na novotvary na Slovensku (275)» 

Úmrtnosť na choroby cievneho ústrojenstva na Slovensku -

(276) 
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105. 1959 66 

Pracovná neschopnosť pre nemoc a uraz na Slovensku v 

rokoch 1958-1959 (277) 

104. 1960 
Pracovná úrazovosť na Slovenska za I«štvrťrok i960 -

-(278) 

N - práca 

105. I/5-N 1955 67 

Bilancia pracovných síl a pracovných zdrojov za rok -

-1955 (279), Správa o vývoji národného hospodárstva v 

Prešovskom kraji (280), Využitie pracovnej doby a po

chyb robotníkov v priemysle na Slovensku v roku 1955 -

(281), Absencia a fluktuácia robotníkov v stavebníct-

-ve za Január-august 1953 (282), Zamestnanosť žien na 

Slovensku k 31.XII.1953 (283) 

106. 1954 

Bilancia pracovných síl a pracovných zdrojov za rok 1954-

-(284), Absencia a fluktuácia za 1. až III.štvrťrok -

1954 (285), Súpis inžiniersko-technických pracovníkov k 

31.XII.1954 (286), Súpis odborníkov s vysokoškolským 

vzdelaním k 31.XII.1954 (287) 

107. 1955 

Bilancia pracovných síl a pracovných zdrojov za rok 1955 

(288), Vývin zamestnanosti v Prešovskom kraji (289), 

Absencia a fluktuácia za I. až III»štvrťrok 1955 (290) za 

rok 1955 (291), Súpis inžiniersko-technických pracovníkov-
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107. 1955 67 

- k 31.XII.1955 (292), Súpis odborníkov s vysokoškol-

-ským a stredoškolský» odborným vzdelaním k 51 »XII. -

-1955 (295), Súpis robotníkov poola druhov povolaní 

k 20.VI.1955 (294), Príprava nových kvalifikovaných 

kádrov a zvyšovanie kvalifikácie kádrov v I.polroku 1955 

(295), Vekové zloženie pracovníkov k 30.IV.1955 (296), 

Zloženie mzdového fondu za Il.štvrťrok 1955 (297)• 

III.štvrťrok 1955 (298), IV.štvrťrok 1955 (299) 

108. 1956 68 

Správa o plnení štátneho plánu rozvoja národného hos-

-podárstva ČSR na Slovensku sa rok 1956 (300), Správa o 

organizácii národného hospodárstva na Slovensku podlá 

stavu k 31.XII.1956 I.časť (301), II. časť (302), 

Správa o odborníkoch s vysokoškolským a stredoškolským 

odborným vzdelaním pracujúcich yjnárodnom hospodárstve na 

Slovensku k 31 .XII .1956 (303) 

109. 1957 69 

Správa o organizácii národného hospodárstva na Sloven -

-sku podlá stavu k 31.XII.1957 I.časť (304), II.časť 

(305), Bilancia práce za rok 1957 (306), Bilancia roz-

-mlestnenia dorastu k 15.XII.1957 (307), Inžiniersku -

-technickí pracovnici k 15.IX.1957 (308), Správa o znižo-

-vaní stavov pracovníkov na povereníctvach a ústredných 

úradoch na Slovensku (309) 

110. 1958 70 

Správa o organizácii národného hospodárstva na Sloven -

-sku podlá stavu k 51.XII.1958 (310), I.časť -výrobné 

rezorty (311), II.časť - nevýrobné rezorty(3l2), III.-

časť - hospodárstvo plánované samostatne NV'(313) -
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110. 1958 70 

- IV«časí? odvetvové prehľady a rozbor (314)« Správa 

o plnení plánu práce za rok 1957 a I. štvrťrok 1958 -

-(315) t 'feäy robotníkov a pracovníkov vybraných povo-

-laní za máj 1958 na Slovensku (316), 

71 
Vekové zloženie pracovníkov socialistického sektoru ná-
-rodného hospodárstva k 30.XI.1958 (317), I.časť (318), 
II. časť (319), Využitie pracovnej doby robotníkov vo 
vybraných odvetviach na Slovensku v rokoch 1955-1958 -

- (320), Vývoj zlepšovateľského hnutia na Slovensku v 

rokoch 1953-1958 (321), Pohyb robotníkov vo vybraných 

odvetviach národného hospodárstva na Slovensku v rokoch 

1956-1958 (322), Počet odborníkov s vysokoškolským a od-

-borným vzdelaním zamestnaných v národnom hospodárstve 

na Slovensku k 1.IX.1958 (323), Odborníci s vysokoákol-

-ským a stredoškolským odborným vzdelaním pracujúci v 

národnom hospodárstve na Slovensku k 1.IX.1958 (524), Du-

-ševní pracovníci k 1.IX.1958 na Slovensku (325), Tech-

-nicko - hospodárski pracovníci k 1.IX.1958 na Slovensku 

(326), Počet pracovníkov podlá krajov, z toho ženy k po-

-slednému dnu v rokoch 1955*1958 na Slovensku (327), 

Rozmiestfovaňie dorastu na Slovensku (328), Stav a roz-

-loženie volných miest a uchádzačov o prácu k 15*11.1958 

(329), 

111. 1959 72 

Správa o organizácii národného hospodárstva na Sloven» 

-sku podľa stavu k 31.XII.1959 I.časť - výrobné rezorty 

(330), II. časť - nevýrobné rezorty (331), III. časť -

- hospodárstvo plánované samostatne NV (332), Zlepšova

teľské hnutie na Slovensku v roku 1959 (333), Pracovné -
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111. 1959 72 

• sily a mzdy v roku 1959 (334)» Zloženie pracovníkov 

podlá výšky mesačnej mzdy za máj 1959 a mzdy robotní — 

-kov za máj 1959 (335)« Odborníci s vysokoškoslkýa a 

stredoškolským odbornom vzdelaním pracujúci v národnom 

hospodárstve na Slovensku k 30.1X.1959 (3>6), Technlc-

-ko - hospodárski pracovníci k 30.IX.1959 na Slovensku 

(337)» Využitie pracovnej doby robotníkov vo vybraných 

odvetviach na Slovensku v rokoch 1955-1959 (338) 

0 • financie 

112. 1/3-0 1956 73 

Správa o plnení štátneho národohospodárskeho plánu roz-

-voja národného hospodárstva ČSR na Slovensku za rok -

- 1956, Finančné hospodárenie (339) 

115. 1957 

Správa o plnení Štátneho národohospodárskeho plánu rozvoja 

národného hospodárstva ČSR na Slovensku k 1.VII.1957, 

Finančné hospodárenie (340), Financie k 1.X.1957 (341), 

Finančné hospodárenie v roku 1957 (342), Dodatok (343), 

Hospodársky výsledok hospodárskych a družstevných organi-

-zácil za rok 1957 (344), Zásoby hospodárskych a druž -

-stevných organizácií (bez JRD) k 1.1.1958 a doba obratu 

obratových prostriedkov za rok 1957 (345), Súhrnná sú -

-váha hospodárskych a družstevných organizácií k 1.1.1958 

podľa organizácie platnej v roku 1957 (346), Správa o 

plnení plánu zisku /straty/ z realizovaného vyrobeného to-

-varú priemyselných podnikov v roku 1957 (347), Vývoj 

vkladov obyvateľstva (348) 
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114. 1958 75 
Finančná hospodárenie za rok 1958 (349)» Finančné hos-
-podárenie podnikov miestneho hospodárstva sa rok 1938 
(550)t Hospodársky výsledok za rok 1958 (551)» Rozbor 
vplyvov na zisk (stretu) z realizácie vyrobeného tovaru 
priemyselných podnikov v roku 1958 (352)» Súhrnná sú« 
•váha hospodárskych organizácii k 1.IV.1958 (353)» -
1.VII.1958 (354), 1.X.1958 (355), Vývoj vkladov oby -
-vatelstva na Slovensku (556) 

115. 1959 

Finančné hospodárenie na Slovensku za rok 1959 (557), 

Správa o zmene stavu fondu základných prostriedkov v ro-> 

-ku 1959 (358), Index životných nákladov robotnícko- za

mestnaneckých domácností podľa príjmových skupín a rôl -

-nlckych domácnosti za rok 1952 - 8.III.1959 (359), In -

-dex životných nákladov za rok 1958 a ku zníženiu cien 

k 8.III.1959 (360), Indexy maloobchodných cien za roky 

1955-1958 a k 8.III.1959 (361), Výkupné, nákupné a prie-

-merné (realizačné) ceny poľnohospodárskych výrobkov v 

roku 1959 oproti roku 1958 (362), Vývoj vkladov obyvatel-

-stva na Slovensku (365) 

116. 1960 

Vývoj vkladov obyvateľstva na Slovensku (364) 

F - rodinné účty 

117 I/5-P 1955 

Rodinné účty robotníckych zamestnaneckých a pôdohospodár

skych domácností za rok 1955 (365), Príjmy a výdavky v 

robotníckych zamestnaneckých rodinách v III.štvrťroku 1955 

(566), Čerpanie mzdových fondov v priemysle na Slovensku-
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117. I/3-P 1953 74 
za II« štvrťrok 1953 (367), Vývoj výroby, mzdových fon-
-dov. produktivity práce a priemerných miezd v priemysle 
od roku 1948-1953 (368) 

118. 1954 

Rodinné účty robotníckych, zamestnaneckých a poBiohospo-

-dérských domácností za I« štvrťrok 1954 (369), Il.štvrť-

-rok 1954 (370), IH.štvrťrok 1954 (5?D IV.Štvrťrok -

- 1954 (372), rok 1954 (373), Bilancia peňažných prij -

-mov a výdavkov obyvateľstva na Slovensku za* I«polrok 1954 

(374), Vývoj produktivity práce, mzdových fondov a prie-

-merných zárobkov v stavebníctve v I.polroku 1954 (375) 

119. 1955 75 
Rodinné účty robotníckych, zamestnaneckých a polnohospo-
-dárskych domácností za I «Štvrťrok 1955 (376), H.štvrť-
-rok 1955 (377), III. štvrťrok 1955 (378), IV«štvrťrok 
1955 (379), rok 1955 (380) 

120. 1956 

Rodinné účty robotníckych, úradníckych a poľnohospodár -

-8kych domácností za I« štvrťrok 1956 (381), II.štvrť -

-rok 1956 (382), III. štvrťrok 1956 (383), Ill.štvrť-

-rok 1956 (384), IV.štvrťrok 1956 (385) 

76 
Príjmy, výdavky a spotreba úradníckych domácností za 
II.polrok 1956 (386), dôchodcov (387), robotníckych 
domácností (388), členov JRD (389), domácností JHR(390), 
Príjmy, výdavky a spotreba hlavných druhov potravín v 
domácnostiach robotníkov, úradníkov, dôchodcov, členov -
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120. 1956 76 

- JRD, JHR a kovoroBiíkov v septembri 1956 (391), ok -

-tóbri 1956 (392), novembri 1956 (393), decembri 1956 

(594)9 Rozbor za členov JRD, JER, kovoroľníkov príjmy» 

výdavky a spotreba kovoroľnlkov za II.polrok 1956 (395)» 

fiozbor výsledkov domácností robotníkov, úradníkov, dô * 

-chodcov, členov JRD, JHR a kovoroľníkov za II«polrok 

1956 (396) 

121. 1957 77 

Rodinné účty domácností robotníkov, úradníkov, dôchod-

-cov, členov JRD, JHR a kovoroľníkov za I.štvrťrok 1957 

(397), II. štvrSrok 1957 (398), III.štvrťrok 1957 (399), 

IV. štvrťrok 1957 (400), Rodinné účty domácností robot-

-níkov, úradníkov a dôchodcov podľa príjmových skupín na 

domácnosť za rok 1957 (401), Rodinné účty domácností 

robotníkov, úradníkov a dôchodcov podľa príjmových sku -

-pín sa rok 1957 (402), Rodinné účty domácností členov 

JRD, JHR a kovorolníkov podľa príjmových skupín za rok 

1957 (403), Rodinné účty domácností robotníkov, úradní

čkov a dôchodcov podľa veľkosti domácnosti za rok 1957 -

(404), Rodinné účty domácnosti členov JRD, JHR a kwvo -

-roľníkov podľa veľkosti domácnosti za rok 1957 (405), 

Rodinné účty 4-členných domácností robotníkov a úradní -

-kov podľa príjmových skupín za rok 1957 (406), Rozbor 

výsledkov štatistiky rodinných účtov za rok 1957 (407) 

122, 1958 78 

Rodinné účty domácností robotníkov zamestnancov a členov 

JHD za I. štvrťrok 1958, (408), II. štvrťrok 1958 (409), 

III. štvrťrok 1958 (410), IV.štvrťrok 1958 (411), Ro -

-dinné účty domácností robotníkov a zamestnancov podľa 

veľkosti domácnosti a počtu zarábajúcich osôb za rok 1958 

(412), Rodinné účty domácnosti členov JRD podľa veľkosti — 
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122. 1958 78 

- domácnosti za rok 1958 (4l3)t Hodinné účty 4-člen -

-ných domácnosti robotníkov a zamestnancov podlá prij-

-movych skupín za rok 1958 (414)» Príjmy a výdavky zamest-

-naneckých domácností podlá príjmových skupín v roku 

1958 (415)t Príjmy a výdavky robotníckych domácností 

podlá príjmových skupín v roku 1958 (416)» Príjmy a 

výdavky domácností členov JRD podlá príjmových skupín v 

roku 1958 (417)» Príjmy a výdavky domácností členov JRD 

podlá geonomicltfch typov v roku 1958 (418)» Peňažné vý-

•dávky za prienyseluý tovar, služby a platby v domec -

~nosti$ch robotníkov a zamestnancov podlá príjmových 

skupín na domácnosť v roku 1958 (419)» Výsledky jedno-

-rázového zisťovania príjmov a Výdavkov domácností dô -

-chodcov v roku 1958 (420), Výsledky jednorázového vý-

-berového zisťovania príjmov a výdavkov domácností JHR 

a kovoroľníkov v roku 1958 (421)» Rozbor výsledkov 

Štatistiky rodinných účtov za rok 1958 (422 

123. 1959 

Rodinné účty domácností robotníkov» zamestnancov a čie -

-nov JRD za I. štvrťrok 1959 (425), II.štvrťrok 1959 

(424), III. štvrťrok 1959 (425), IV.štvrťrok 1959 (426), 

Príjmy a výdavky zamestnaneckých domácností podlá prij-

-mových skupín v roku 1959 (427), Príjmy a výdavky ro -

-botníckych domácností podlá príjmových skupín v roku 

1959 (428), Príjmy a výdavky domácnosti členov JRD po -

dta geonomických typov v roku 1959 (429), Vybavenosť 

domácností na Slovensku predmetmi osobnej dlhodobej spot-

-reby (450) 

124. i960 
Indexy životných nákladov robotnícko-zamestnaneckých a 
rolničky ch domácností k 24.IV.1960 (431) 
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V a r i a 

125. 1/5 -V 1957 79 

Štatistický prehľad hlavných ukazovateľov národného hos-

-podérstva ČSR na Slovensku (432) 

126* 1958 
Štatistický prehlad Slovenska demografickí ukazovatelia 

(433) 

127. i960 

štatistický prehlad niektorých najdôležitejších ukazova

teľov národného hospodárstva na Slovenska podlá novej 

územno-správnej organizácie (454) 

128. I/5a-V 1953 
Národné sčítanie ladu, domov a bytov k 1.III.1950 (435)» 
Národné sčítanie pôdohospodárskych závodov k l.III. 1950 
(436) 

129. I/5b-V 1957 

Štatistický prehlad Slovenska I.časť textová (437), Šta

tistický prehlad Slovenska II.diel (438) 

130. V3c-V 1956 80 
štatistické správy č.l, 2 

131* 1957 č.l, 2, 3, 4 

132. 1958 č.l, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

133. I/5d-V 1955 
Bilancia peňažných príjmov a výdajov obyvateľstva na Slo -
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133- I/3d-V 1955 
-vensku sa ET«štvrťrok 1955 (439), rok 1955 (440) 

134 f 1956 

Bilancia práce sa rok 1956 (441)» Výsledné energetické 

bilancie Slovenska sa rok 1956 (442), Bilancia penaž -

-ných príjmov a výdajov obyvateľstva na Slovenska sa I.-

-štvrťrok 1956 (443), II»štvrťrok 1956 (444), Ill.štvrť-

-rok 1956 (445), IV.ôtvrťrok 1956 (446) 

135. 1957 

Bilancia práce za rok 1957 (447), Výsledná energetická 

bilancia Slovenska za rok 1957 (448), Bilancia peňažných 

príjmov a výdajov obyvateľstva na Slovensku za I«štvrť -

-rok 1957 (449), III«štvrťrok 1957 (450), IV«štvrťrok 

1957 (451), Bilancia základných fondov na Slovensku za 

roky 1955-1957 (452), 

136. 1958 
Bilancia základných fondov na Slovensku za rok 1958 (453), 

137. 1960 

Bilancia peňažných príjmov a výdajov obyvateľstva na Slo-

-vensku sa roky 1953-1960 (454) 

138. I/3e-V 1952 

Rozvoj výrobných síl na Slovensku v rokoch 1948-1952 

Časť A (455), časť B (456) 

139. 1955 
Správa o plnení základných ukazovateľov prvého päťročného 

plánu na Slovensku v rokoch 1949-1953 (457), Výsledky -



- 44 -

159, 1955 81 

-plnenia prvého päťročného plánu rozvoja národného hos-

-podárstva ČSR na Slovensku v rokoch 1949-1955» texto-

-vá a grafická časť (458), tabuľková časť (459), 

82 

Výsledky plnení prvnlho petiletého plénu rozvoje národ-

-ního hospodárství Československé republiky v letech -

1949-1955 -textová časť (460), tabuľková časť (461), 

Výsledky 5RP na Slovensku - základní ukazovatelia (462) 

1/4 Štatistické informácie 

A - Súborné 

140. I/4-A 1957 
Zlepšovacie návrhy č.l - 4 

141. 1958 
Vynálezy a zlepšovacie návrhy č.1-4 

B - Obyvateľstvo 

142. I/4-B 1957 
Prirodzený a mechanický pohyb obyvateľstva č.1-12 

143. 1958 
Pohyb obyvateľstva č.3-5 

144. 1959 
Pohyb obyvateľstva č.1-5 

145. i960 
Pohyb obyvateľstva č.l 
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C - Priemysel 

146, I/4-C 1956 83 
Hrubá výroba, Mzdové fondy, Vlastné náklady č.1-3 

147, 1957 
Hrubá výroba č.I/1-17 
Vlastné náklady č.IIA-16 84 

Mzdové fondy 6.III/1-16 
Prehiad základných ukazovateľov v priemysle č.IV/1-4 
Technicko-hospodárske nonqy a ukazovatelia Č.V/1-4 

148, 1952 
Výroba v priemysle őéI/1-10 

11-28 85 
Práca v priemysle 6.II/1-20, 23-28 
Vlastné náklady v priemysle č.111/1-15 
Technicko-hospodárske nonqy a ukazovatelia č»IV/l-5 
Krajské prierezy, rýchle informácie o plnení plánu hru
bej výroby 5.V/1-6 

149« 1959 86 
Výroba v priemysle čVI/1-51 
Plnenie plánu práce č«11/1-32 
Vlastné náklady v priemysle č.III/1-12 87 
Technicko-hospodárske normy a ukazovatelia Č.IV/1-5 
Krajské prierezy č.V/1-4 
Plnenie plánu hrubej výroby č.V1/1-12 

150. 1960 
Výroba v priemysle čYI/1-11 
Plnenie plánu práce č.I1/1-12 
Vlastné náklady v priemysle 5*111/1-5 
Technicko-hospodárske normy a ukazovatelia Č.IV/1 
Krajské prierezy ô«JT/l 
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150. 1960 87 
Rýchle informácie o plnení plánu hrubej výroby Č.VI-1-6 

D - Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 

151. 1/4 - D 1957 88 

Výroba živočíšnych výrobkov 

tfžitkovosť hospodárskych zvierat 

Členská základňa JRD 

fažba, pestovanie a dodávky dreva 

Výmera, pracovníci, mzdové fondy na ŠM, 

Združstevňovanie, úžitkovosť hospodárskych zvierat na JRD 

Traktory, 'kombajny, práce« pracovníci na STS v lesnom hos-

- podárstve, ovocinárstvo a vinohradníctvo č» 1*19 

152. 1958 
Výkup poľnohospodárskych výrobkov, 
*ivočítjna výroba, 
JRD a lesníctvo 
ŠM, STS Č. 1-19 

153. 1959 

Členská základňa a výmera pôdy JRD» združstevňovanie a 
social!zovanie 
Ťažba a pestovanie dreva, Živočíšna výroba, úžitkovosť 
JRD, STS 
Plochy osevu č.1-14, č.16-18, 21-26, 28-39 
Lesníctvo č.1-5 
Vlastné náklady štátnych lesov č. 1-12 

154 1960 89 
Živočíšna výroba č . 3-11 
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154 • i960 89 
ŠM, JRD a STS 
Členská základná a výmera pôdy JRD 

Stupeň združstevňovania a socializácie 

Odhaďúrody «.5-11, č. 19-59 
Lesníctvo č.2-7 

E • Výstavba 

155. I/4-E 1957 
Investície 2.1/1, 1/1-5, 7-15, 15a 

Mzdové fondy II/1-12 

Vlastné náklady Č.III/1-11 

Investície, mzdové fondy, kapacity Ő.IV/1-4 

Montážne práce č »VI/1 

156. 1958 90 

Investície č.Ia/1-16 

Stavebné a montážne práce Ő.16/1-16 

Investície miestneho hospodárstva č.Ic/1-9 

Stavebné práce, pracovníci a mzdové fondy Ő.Id/1-9 

Pracovníci stavebných a montážnych organizácií a mzdo» 

- vé fondy č.II/1-16 

Vlastné náklady stavebných a montážnych prác Č.III/1-11 
Prieskumné, projektové, geodeticko-topografické a karto
grafické práce Ő.VIA-4 

157. 1959 
Investície č.Ia/1-16 
Stavebné a montážne práce č.Ib/1-16 91 
Pracovníci stavebných podnikov, mzdy a produktivita 
IcA-16 
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157. 1959 91 

Pracovníci stavebných organizácií, ich mzdové fondy, pro
duktivita, priemerné mzdy II/1-16 
Vlastné náklady III/1-12 
Prieskumné a projektové práce IV/1-4 

158. 1960 92 

Investície 1/1-7 
Stavebné práce vykonané stavebnými podnikmi la/1-6 
Pracovníci stavebných podnikov a stavebné práce Ib/1-6 
Pracovníci stavebných podnikov, mzdové fondy, produkti-
-vita práce a priemerné mzdy U/l-6 
Vlastné náklady stavebných prác III/1-4 

F* Doprava a spoje 

159. I/4-F 1957 
Výkony a ukazovatelia č. 1/1-16 
cestnej a vodnej dopravy 

Pracovníci a ich mzdové fondy II/1-16 

Vlastné náklady III/1-4 

Stavy a pohyb vozidiel IV/1-5 

160. 1958 
Výkony a ukazovatelia 1/1-16 95 
Pracovníci v doprave a spojoch II/1-16 

Vlastné náklady III/1-4 
Stavy a pohyb vozidiel IV/1-4 

161. 1959 
Výkony a ukasaovatella 1/1-16 
Pracovníci v doprave a spojoch II/L-6, 8-17 
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161. 1959 
Vlastné náklady v cestnej doprave I I I / 1 - 4 
Stavy a pohyb vozidiel IV/1-4 

162, i960 
Výkony a ukazovatelia 1/1-8 
Pracovníci v doprave a spojoch II/1-9 
Vlastné náklady I H A - 2 

G. Me teriálno-technické zásobovanie 

163. I/4-G 1957 94 

Dodávky, spotreba a zásoby pevných palív č.1/1-12 

Dodávky, spotreba a zásoby vybraných materiálov č.II/1-

-12 

Dodávky strojov a zariadenia III/1-4 

Plnenie noriem spotreby vybraných materiálov IV/1-4 

Bilancie materiálové č.VA-5 

Súpis zásob fondových surPvín, materiálov a výrobkov 

č.IV/1 

164. 1958 95 
Dodávky, spotreba a zásoby pevných palív č.1/1-12 
Dodávky, spotreba a zásoby vybraných materiálov II/1-12 
Dodávky strojov, zariadenia, traktorov a motorových vo -

zidiel č.III/1-4 
Plnenie noriem spotreby vybraných materiálov č.IVA-4 
Bilancie materiálové 5.VA-4 

165. 1959 

Dodávky, spotreba a zásoby pevných pal ív č.1/1-12 
Dodávky, spotreba a zásoby vybraných materiálov Č.II/1-12 
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165. 1959 97 
Dodávky strojov, zariadenia, traktorov a motorových 

vozidiel III/1-4 
Plnenie noriem spotreby č.IVA-4 
Bilancie materiálové č.VA-4 

166* 1960 98 
Dodávky, spotreba a zásoby pevných palív č«1/1-6 
Dodávky, spotreba a zásoby vybraných materiálov 

Ö.IIA-5 

Dodávky strojov, traktorov a motorových vozidiel č,111/1 

Plnenie noriem spotreby vybraných materiálov Č.IV/1-2 

Bilancie materiálová 6.V/l 

Hodnota odbytu č.VI/1 

H - Obchod a verejné stravovanie 

167. I/4-H 1956 
Náklady na obeh v maäobchode, veľkoobchode a verejnom 
stravovaní, maloobchodný obrat, jeho skladba, tržná spot-
-reba, maloobchodný obrat socialistického sektora č.6-11 

168» 1957 
Maloobchodný obrat socialistického sektoru, maloobchodný 
obrat za systémy MVO a SSSD, skladba maloobchodného obra-
-tu, tržná spotreba, náklady na obeh č.1-30, 5JL-3 č.6 

169. 1958 99 

Maloobchodná sieť a sieť verejného stravovania, skladba 

maloobchodného obratu, náklady na obeh, tržné spotreba, 

zásoby 5.4-5, ¢.7- 5.9-21, 5.2J-59 
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170, 1959 99 
Maloobchodný obrat za systémy MVO, PO a SSSD, maloobchod-
-ný obrat, socialistického sektor» č#1-33 

171. i960 

Maloobchodný obrat za systémy MVO, PO a SSSÍ), maloobchodný 

obrat socialistického sektora č.1-14 

I - Výkup 

172. I/4-I 1957 
Výkup poľnohospodárskych výrobkovt dodávky živočíšnych vý-

-robkov C«1-16 

173. 1958 100 
Výkup poľnohospodárskych výrobkov, živočíšna výroba -
č.3-16 

174. 1959 

Výkup poľnohospodárskych výrobkov, živočíšna výroba -

č.1-14 

175* i960 
Výkup pôdohospodárskych výrobkov, živočíšna výroba č« 1-8 

K - Komunálne a bytové hospodárstvo 

176. I/4-K 1957 
Výkony v práčovniach, č i s t i a r n i a c h a f a r b i a m i a c h , výkony 
v mestskej doprave, výkony ubytovacích zar iadení , počty 
pracovníkov a ich mzdové fondy č . 1-4 
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177* 1958 100 

Výkony v podnikoch komunálnych služieb, počet pracov -

-níkov, priemerné tržby, mzdové fondy č#2-15 

178* 1959 
Výkony, pracovnici a mzdové fbndy v podnikoch komunál-

-nych služieb na Slovensku podl's krajov č* 1-16 

179* i960 
Výkony, pracovníci a mzdové fondy v podnikoch komunál -

-nych služieb na Slovenska pocUľa krajov č*l-7 

L - Školstvo a kultúra 

180. I/4-L 1957 
Osveta, knižnice, tlač, kiná, rozhlas, divadlá,galérie, 

cirkusy, odborné školy, vysoké školy č*1-11 

1819 1958 

Materské školy, družiny mládeže, školské kuchyne a detské 

domovy, vysokoškolské internáty, divadlá, filmová tvorba, 

rozhlas, tlač, ľudové knižnice, odborné a stredné školy, 

kultúrne zariadenia a ich výkony, telesná výchova, social-

-ne zloženie študujúcich na stredných, odborných a vy so -

-kých školách č.1-3, č.6-19 

182 • 1959 101 

Kultúrne zariadenia a ich výkony, štipendiá na odbor -

-ných školách, prijatí uchádzači do odborných, vysokých 

a jedenásťročných stredných škôl, materské školy,družiny 

a školské zariadenia č» 20-25 
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M - Zdravotníctvo a sociálne služby 

183. IA-M 1957 101 

Nemocenské poistenie, pracovná neschopnosť, pracovnici v 

zdravotníctve, nemocnice, liečebné ústavy, dôchodky, ocho-

-renia na prenosné choroby č.1-22 

184» 1958 
Počet pracovníkov ÚNZ, práceneschopnosť, sieť zdravotníc-

-kych zariadení č»6-58 

185. 1959 

Sieť zdravotníckych zariadení, dôchodkové zabezpečenie, 

pracovná úrazovosť, nemocenské poistenie Č.4-&1 

186. 1960 

Počet ochorení na Slovensku, Pracovná úrazovosť č.1-2 

H - Práca 

187 I/4-N 1956 102 
Bilancia pracovných síl č.2 

188. 1957 
Počet pracovníkov, mzdové fondy, priemerné mesačné mzdy 
a pohyb učňov v učilištiach ŠPZ, bilancie pracovnej doby 
č.1-2, 5 

189. 1958 

Počet pracovníkov, mzdové fondy, priemerné mesačné mzdy, 

bilancia pracovnej doby a pohyb robotníkov, počet učňov 

a absolventov v učilištiach ŠPZ a v ZUŠ, kvalifikovaní 

robotníci v učebnom pomere č.1-12 
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190. 1959 102 

Pracovníci, mzdové fondy, priemerné mzdy, kvalifikovaní 

robotníci v učebnom pomere, vynálezy a zlepSovacie ná -

•vrhy č»1-8 

191. i960 
Pracovníci, mzdové fondy, priemerné mzdy» vynálezy a zlep-
-šovade návrhy, kvalifikovaní robotníci v učebnom porne» 
-re č.1-4 

0 * Financie 

192. 1/4-0 1957 103 

Úvery, kredity, pôžičky, vklady, výnosy daní, prehľad 

rýchlostí obratu obežných prostriedkov priemyselných pod-

-nikov č. 1-24 

195. 1958 
dvery, kredity, pôžičky, vklady, výnosy daní č.1-28 

194 1959 104 

Finančné hospodárenie podnikov miestneho hospodárstva, 

úvery, kredity, pôžičky, vklady, výnosy daní č.1-39 

Peňažníctvo č«5-18 

195* i960 105 
Finančné hospodárenie podnikov miestneho hospodárstva 

č. 1-15 
Peňažníctvo, úvery, kredity, pôžičky, vklady č* 1-6 

P - Rodinné účty 

196« I/4-P 1957 
Zloženie zisťovaných domácností, priemerné príjmy a« 
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196. I/4-P 1957 105 
-výdavky na hlsvu v domácnostiach robotníkov, úradníkov, 
dôchodcov, družstevníkov, Jednotlivo hospodáriacich rol-
-níkov a kovoroXnlkov Č.1-18 

197. 1958 
Príjmy, výdavky, spotreba najdôležitejších druhov potravín 
v domácnostiach 5*4-21 

198. 1959 

Príjmy, výdavky a spotreba najdôležitejších druhov pot» 

-ravín v Štvorčlenných robotníckych domácnostiach č.2-12 

199. 1960 
Príjmy, výdavky a spotreba najdôležitejších druhov potra-
-vín v Štvorčlenných robotníckych domácnosvtiach č.1-2 

1/5 Štatistické bulletiny 

200. I/5-ŠB 1952 106 
Ročná správa 

201. 1953 
Mesačné správy Január - december 

202. 1954 
Mesačné správy Január-december 

203 1955 
Mesačné správy Január-december 

204. 1956 107 
Mesačné správy Január-december 

205. 1957 
Mesačné správy Január-december 

206. 1958 108 
Mesačné správy Január-december 
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207. 1959 108 
Mesačné správy januári-december 

208. 1960 
Mesačné správy január»jún 

II. PRÍKAZY PREDSEDU 

209f II-Pp 1953 109 
Príkazy predsedu Slovenského štatistického úradu v Bra-
-tislave fi.-t 1-97 

1954 

1955 

1956 110 

- X U « 

č . 1 • 

211. 
č , l -

212. 
č , l -

213. 
č . l -

214. 
č . l -

215. 
Č . 1 -

216. 
č . l -

-172 

134 

88 

46 

59 

37 

11 

1957 

1958 

1959 

1960 
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JU* KOIÜGIÜM PREDSEDU 

217, III-Kp 1955 1] 

Materiály kolégia predseda SSO: 

!• zasadnutie 7*1« 

2. zasadnutie 14.1. Správy:-návrh na opatrenie k zriadeniu 

knižnice SŠÚ; - popularizovanie štatistiky 

5» zasadnutie'22*1* Správy: - návrh na organizovanie so -

cialistickej súťaže na SŠtf v r#1953 

4. zasadnutie 29*I# Správy:- o organizačnom zabezpečení vá

hového sčítania hovädzieho dobytka a ošípaných k 1*111• 

1953; - plán konzultácie školenia oblastnej služby SŠÚ 

5» zasadnutie 4.II. Správy: - o plnení pracovného plánu SŠtf 

za mesiac jaiuár 1953; - o nábore spravodajcov spotreby 

v domácnostiach k 1.11*1953; - plán úloh v populärizova-

-ní štatistikyj - návrh uznesení k správe o spolupráci 

SŠÚ a VHŠ - štatistickou vetvou a pomoci SSŰ poslucháčom 

EPA 

6* zasadnutie 12»II* Správy: - situácia o rezortných mesač-

- ných výkazoch na povereníctvach 

7. zasadnutie 18.11. Správy: - článok do novín na tému : 

Presvedčivá sila socialistickej štatistiky; - o postu

p e prác na energetickej bilancii za rok 1952 

8. zasadnutie 25.11. Správy: - návrh na spracovanie rodin -

-ných účtov ; - pracovná náplň jednotlivých odborov SŠÍ; 

o organizovaní a zabezpečení aktívu štatistických pra -

-covníkov; - o hospodárení SŠÓ za rok 1953; - o plnení 

uznesení kolégia SŠTJ 

9# zasadnutie 4#III# Správy: - o plnení pracovného plánu 

SŠÚ za mesiac február 1953; - o plnení uznesení Zboru 

povereníkov v zlepšení štatistickej služby na rezortoch 

Povereníctva stavebného prierqysluj - manipulácia s taj

eným materiálom; - o čerpaní mzdového fondu SŠÚ za ja -

-nuér a február 1953 
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217, III-Kp 1953 H l 

10* zasadnutie ll.III* Správy: • plán správ SŠÚ pre rok 

1953; - o plnení uznesení Zboru povereníkov o zlep-

-šení štatistickej služby na povereníctvach prieajys-

-lu; - úlohy vyplývajúce z aktívu štatistických pra-

•covníkov konaného dna 5«*arca 1953; - návrh na vy -

•hodnotenie 5RP na Slovensku 

11» zasadnutie 18#111. Správy: - o organizačnom zabezpe-

•cení súpisu hospodárskych zvierat ku dňu 1*IV«1953; 

• o energetických bilanciách; - návrh na rozmiestne-

-nie odborov SŠÚ 

12. zasadnutie 27»III* Správy: - vývoj pestovania cukro^ 

-vej repyf jej hektárové výnosy a úroda od roku 1920-

•1952; návrh ekonomicko-statiatických prác v roku 

1953 za jednotlivé odvetvia národného hospodárstva 

13 • zasadnutie l.IV# Správy: • o opodstatnenosti kritiky 

s* Bohatú, vedúceho štatisticko-ekonomického útvaru 

PSP na aktíve pracovníkov štátnej a rezortnej áta -

-tistiky 

14* zasadnutie 8«IV* 

15* zasadnutie 15#IY« Správy: • vývoj baníctva na Sloven-

•sku; uverejnenie výsledkov súpisu pôdohospodárskych 

závodov ku dnu 1.III.1950 

16« zasadnutie 22«IV» Správy: • plán previerok štatistic-

•kých výkazov na rezortoch na II.štvrťrok 1953} - o 

stave rezortnej štatistiky v úseku kultúry a zdravot-

•níctva; • plán previerky štatistických výkazov na 

Povereníctve obchodu; • návrh na rozmiestnenie jed -

•notlivých odborov SŠÚ 

17• zasadnutie 30«IV« Správy: - o hospodárení SŠÚ za I« 

štvrťrok 1953; - príčiny zníženia podielu spracovanej 

cukrovky a zníženia výťažnosti cukru; • o stave prác 

na bilanciách príjmov a výdavkov obyvateľstva; • o 

stave štatistiky na Povereníctve dopravy 

18» zasadnutie 8»V» Správy: • o organizačnom zabezpečení 

súpisu plôch osevu poľnohospodárskych plodín ku dnu 

27#V# 1953; o príprave materiálu pre X#zjazd KSS; 'ne-
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-dostatky štatistiky poľnohospodárskej výroby 

19* zasadnutie 20.V» Správy: - plán vydávania neperio-

-dických správ za jednotlivé odvetvia národného 

hospodárstva pre rok 1953; o zaistení vyhodnotenia 

5RP;-o stave štatistiky železničnej dopravy na Slo-

-vensku 

20# zasadnutie 29.V. Správy: - vypracovanie a vyhodno • 

«tenie energetických bilancii za rok 1952 za Slo

vensko § - o situácii v oblastnej službe stfs na 

Slovensku;* návčh na zloženie skúšobnej komisie 

pre skúšky z minima štatistických znalostí 

21« zasadnutie 4 .VI» Správy; - o plnení pracovného plá

tnu SŠÚ za mesiac máj 1955; - o stave rezortnej 

štatistiky v úseku kultúry a zdravotníctvat-plén 

skúšok zo štatistického minima; - o situácii oblast-

-nej služby 

22. zasadnutie 16»VI» Správy: - o činnosti odboru šta

tistiky práce za január až máj 1955;-o organizač-

-nom zabezpečení súpisu hospodárskych zvierat ku 

dnu l.júla 1955; - a CO na SŠtf 

25» zasadnutie 25.VI« Správy: - o činnosti odboru šta

tistiky priemyslu a dopravy za obdobie január-jún 

1955; - úlohy vyplývajúce z X» zjazdu KSS na zlep

šenie práce na SŠÚ; - o stave prác na dokončení ne

úrodného sčítania 

24» zasadnutie 8»VII* Správy: - o vydávaní a zlepšení 

analytických prác SŠU za prvý polrok 1955; • o 

priebehu aktívu štatistických pracovníkov Žilin -

ského kraja v Žiline 

25» zasadnutie 17.Vil» Správy: - o zakončení školenia 

z minima štatistických smelostí na SŠÚ: «návrh pre 

SŠÓ na realizovanie uznesenia vlády zo dna 26»VI» 

-1955 o opatreniach k zaisteniu výsledkov peňažnej 
reformy a zrušenia lístkového systému; - o vy hodno* 

-tení súpisu plôch osevu k 27*V#1955f o vyhodnotení 

súpisu hospodárskych zvierat k 1»VII»1953 a o orga-
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-nizačnom zabezpečení súpisu ovocných stromov a krí-

-kov ku dnu 15#VIII 1953f - ZR - ROH o nedostatkoch 

v priznávaní odmien za vyšší výkon zamestnancov SŠO 

zasadnutie 31#VU* Správy: - o činnosti odborov šta

tistiky obyvateľstva a súpisov za čas január-jún 1953; 

- o zakončení školenia z minima štatistických zna • 

-lostí na S&Ö; - bilancia peňažných príjmov e výdav«* 

-kov obyvateľstva;-o výsledku previerok rezortného 

výkazníctva na Povereníctve lesov a drevárskeho prie-

-myslu a SRD; • o činnosti odboru štatistiky práce za 

január - máj 1953 

zasadnutie 13«VIII« Správy: - o plnení pracovného 

plánu SŠÚ za mesiac júl 1953» - o stave prác v á t a-

-tistike rodinných účtov o opatreniach na zlepšenie 

tejto štatistiky a o vypracovaní rozborov o životnej 

úrovni obyvateľstva; - o výsledku skúšok zo štátis-

-tlckého minima na krajskej službe SOS 

zasadnutie 19•VIII* Správy: • pripomienky k správe 

o plnení štátneho plánu rozvoja národného hospodár -

-stva za 2•štvrťrok 1933; - o výsledku previerky šta

tistiky na Povereníctve pôdohospodárstva; - o stave 

prác na vyhodnotení 5RP; - súpis hospodárskych zvie-

-rat, kontrola súpisu a súpis hovädzieho dobytka a 

ošípaných podlá váhových skupín k 1*X«1953$ - o čin-

-nosti odboru štatistiky obyvateľstva a súpisov za 

január až jún 1933 

zasadnutie 31.VIII. a 1#IX. Správy: - o činnosti 

pôdohospodárskeho odboru za I«polrok 1933; - čin -

-nosti a o priebehu plnenia plánu práce štátnej inšpek

cie úrody na Slovensku; - zvyšovanie kvalifikácie 

štatistických kádrov na Slovensku v školskom roku 

1953/1954f - o činnpsti študijného krúžku poslúcha-

-čov EPA pri SŠÚ za školský rok 1952/53; - o plnení 

plánu vlastných nákladov v priemysle na Slovensku za 

I.polrok 1953 
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30# zasadnutie %IX* Správy: - o plnení pracovného plá

tnu SŠÚ za mesiac august 1953; - o činnosti odboru 

štatistiky obchodu a výkupu za Január - august 1953$ 

- pripomienky k správe o bulletine za júl 19531-o r*** 
- vízii finančnej, hospodárskej a personálnej vykoná -

-nej u krajských služieb na Slovensku 

31« zasadnutie 14#IX. Správy: - o stave prác na zostavovaní 

bilancií hlavných druhov spotrebných tovarov na Slo -

-vensku 

32. zasadnutie 18«IX« Správy: - o prirodzenej menlivosti 

a mechanickom pohybe ojjyvatelstva 

33f zasadnutie 24*IX* Správy: - qjčlnnosti odboru výstavby; 

- o hospodárení SŠU za mesiac august 1953 

34* zasadnutie 10#XI* Správy: - o plnení pracovného plánu 

SŠÚ za mesiac september 1953; - pripomienky k správe 

a bulletinu za august 1953; - návrh bulletinu zo sčí -

-tania íudu 

35• zasadnutie 21.X« Správy: - návrh na zostavenie plánu«úloh 

SŠd; - o výsledku previerky výkazníctva na Povereníctve 

školstva; - o absencii a fluktuácii v stavebníctve; ~ 

o plnení úloh k zvyšovaniu kvalifikácie pracovníkov SŠU 

v roku 1953/54 

36# zasadnutie 30.X. Správy: - úlohy vyplývajúce z vládne-

-ho vyhlásenia a uznesenia vlády z 15#IX* 1953 pre pra

covní koveSŠtf; - výsledky bilancií spotrebného tovaru 

za obdobia január - august 1953 

37* zasadnutie 14*XI« Správy: - prevádzková za október 1953; 

- postup práce na vyhodnotení 5RP; - výsledok previerky 

na Povereníctve školstva 

38« zasadnutie 20.XI* Správy: - o výsledku previerky šta

tistického výkazníctva na Povereníctve stavebníctva^ 

- návrh na zostavovanie národohospodárskych bilancií za 

Slovensko; - o činnosti štátnej Inšpekcie úrody polno -

-hospodárskych plodín na Slovensku od 1«X» do 30«X*1953 
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39. zasadnutie l.XII. Správy: - plán previerky štatistic-
•kých výkazov na PPP; - o využití vozidiel v závo~ 
-dovej doprave sa I,-IX, mesiac 1953 

40* zasadnutie 11.XII, Správy: - prevádzková za novem-
-ber 1953; - plán previerky štatistických výkazov na 
P3K; - doplňujúci nábor spravodajcov pre Štatistiku 
rodinných účtoví - príjmy a výdavky v robotníckych za* 
-mestnaneckých a poľnohospodárskych rodinách v III* -
-štvrťroku 1953 

41* zasadnutie 22.XII. Správy: - o výsledku previerky 
štatistického výkazníctva na PO 

218» IH-Kp 1954 U2 

1. zasadnutie 6*1. Správy: - o plnení pracovného plá-
-nu za mesiac december 1953; - o výsledku previerky 
štatistického výkazníctva na PPP; * organizačné za-
-bezpečenie zakladania evidenčných listov o plochách 
kultúr a súpisu plôch kultúr k 15.11.1954 

2. zasadnutie 23.1. Správy: - o činnosti SŠÚ za rok 
1953; - o ukončení spracovania národného sčítania 

3. zasadnutie 12.11. Správy: - o plnení pracovného plé-
-hu SŠÚ za január 1954; - o výsledku výkazníctva na 
PMH 

4. zasadnutie 27.11 a l.III. Správy: - podniková prax 
pracovníkov SŠU; - o činnosti oddelenia štatistiky 
práce;-organizačné prípravy na založenie evidenčných 
listov o plochách kultúr a na súpis plôch kultúr k 
15.11.1954; * organizačné zabezpečenie súpisu nos -
-podérskych zvierat k 1.IV.1954; - predbežné výsled-
-ky zo súpisu činných osôb v poľnohospodárstve k 1.1. 
-1954» - správa o stave štatistiky rodinných účtov; 
- príjmy a výdavky v robotníckych a zamestnaneckých 
rodinách v 4. štvrťroku 1953 
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5# zasadnutie 18«III* Správy: - zmeny v doterajšom spôso-

-be zvyšovania kvalifikácie pracovníkov SŠíJ; - založe -

-nie centrálnej knižnice SŠU a riešenie otázky knihov

níka ; - o plnení pracovného plénu SŠÚ za február 1954 

6« zasadnutie 2*IV* Správy: - zaradenie zamestnancov do 

systeadzovaných funkcií podlá príslušných odborov; -

«»priebeh zakladania evidenčných listov o plochách'kul ~ 

•túr a súpise plôch kultúr k 15#11.1954 

7* zasadnutie 20*IV* Správy: - prevádzková za mesiac marec 

1954; - o rozpracovaní Úloh vyplývajúcich z referátu 

s* širokého z príležitosti zníženia štátnych maloobchod-

-ných cien tovaru} - metodika plánovania« evidencia a 

kontrola pracovných úloh; - doplnky k inštrukciám pre 

organizáciu a riadenie práce v ŠtábeJ správe; priebeh 

zakladania evidenčných listov o plochách kultúr a súpi

s e plôch kultúr k 15.II.1954 

8* zasadnutie 12 »V* Správyt - prevádzková za mesiac apríl; 

- o rozpracovaní úloh vyplývajúcich z referátu s.široké-

-ho z príležitosti zníženia maloobchodných cien spotreb-

•neho tovaru; - plnenie úloh pracovníkmi SŠÚ vyplývajú -
-cich z vládneho vyhlásenia z 15«JX« 1953 j - o hospodá -

-reni. rozpočtovaným úverom na I* štvrťrok 1954; - orga-

-nizagné zabezpečenie súpisu plôch osevu poľnohospodár -

-skych plodín k 31»V* 1954; - o geologickom prieskume za 

rok 1953 

9# zasadnutie 28#V» Správy: - o stave zvyšovania kvalifi

kácie pracovníkov sSÚ; - o hospodárení rozpočtovaným 

úverom za mesiac apríl 1954$ - o dodržiavaní smerníc 

UNB o administrovaní a manipulácii s tajným a prísne taj

eným a dôverným materiálom na SŠO; • o investičnej vý -

-stavbe v banskom prieiqysle v roku 1948 - 1953 

lO.zasadnutie 14«VI« Správy: - prevádzková za mesiac máj 

1954; - o organizačnom Zabezpečení súpisu hospodárstych 

zvierat k 1.VII.1954; - o priebehu štátnej a individuálaej -
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-bytovej výstavby za január-apríl 1954\ o-opatre -
niach urobených na sSÔ v znysle a«) uznesenia stra

vný a vlády zo 7*VI#Í954 o zvýšení výroby dodávok a 

predaja niektorých druhov spotrebného tovaru b*) 

smerníc X.zjazdu KSČ pre podstatné zvýšenie polnohos-

-podárskej výroby v najbližších 2-5 rokoch c*) o 

opatreniach pre zabezpečenie plynulej a kvalitnej do-

»dávky elektrickej energie a urýchlenia výstavby 

energetických diel d+) o nutných opatreniach pre za
bezpečenie plynulej a kvalitnej dodávky elektrickej 

energie a urýchlení a výstavby energetických dielj -

- o hospodárení elektrickým prúdom na SŠ<5 

zasadnutie 30*VI* Správy: - o spolupráci kádrového 

útvaru s PAM 

zasadnutie 10«VII. Správy: - prevádzková za mesiac 

jún 1954J - úlohy vyplývajúce z X.zjazdu KSČ pri SŠOfc 

• o plnení štátneho plánu rozvoja národného hospodár

stva ífľSR na Slovensku za I« polrok 1954 - pripomien-
-ky vedúcich odborov za svoj úsek| - o previerke agen-

-dy matričných úradov a previerke hodnovernosti príka

zov o sobášoch, narodeniach a zomretiach 

zasadnutie 27#VII« Správy: - o hospodárení s financ -

•nými prostriedkami za I»polrok 1954i - o stave zakla-

-dania evidencie o plochách kultúr na MNV 

zasadnutie 11.VIII* Správy: - o plnení pracovného plá

nu SŠU za júl 1954; - o odstránení nedostatkov zlste-

-nýcti osobitnou komisiou na SŠÚ a o dodržiavaní smer-

-níc MNB;-o priebehu výstavby obytnej budovy na a U 

Februárového víťazstva, ako aj rodinných domkov v rám-

-ci IBV; - o organizačnom zabezpečení súpisu hospodáxv» 

-8kych zvierat a váhového súpisu ošípaných a hovädzie-

•ho dobytka k 1.X.1954} - 0 priebehu súpisu obchodu na 

Slovensku k 30.IV«1954 
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15. zasadnutie 1»IX* Správy: - o vážnych nedostatkoch 

o ochrane štátneho tajomstva; - o hospodárení s roz-

-počtovým úverom za júl 1954; - o plnení plánu BSTZ a 

investícií na SŠtf za L polrok 1954; - o založení do-

-kumentácie v odbore súborných prác a nedostatkoch v 

predkladaní materiálu z odborov SŠU pre Štatistické 

spravodajstvo; - o stave štatistiky rodinných účtov; 

~ o previerke matričných úradov a previerke hodnover« 

-nosti výkazov o sobášoch9 narodeniach a úmrtiach; -

- o príprave vydania lexikónu obcí 

16. zasadnutie 1%DU Správy: - kontrola plnenia úloh z 

príkazov predsedu sSv od začiatku roka a úloh vyplý

vajúcich pre SŠtf z uznesení a smerníc X#zjazdu KSČ; 
- zo služobnej cesty na KS-SÖS v Banskej Bystrici, * 

Prešove a Košiciach v dňoch 1%-15»VII»1954; -o stave 

zvyšovania kvalifikácie 'zamestnancov SŠÚ9 KS a OS-SŰS, 

Šltf a výsledový plán na školský rok 1954; - o previer

k e hodnovernosti výkazníctva a organizácie štatistiky 

stavebných podnikov 

17» zasadnutie 28.IX« Správy: - o hospodárení s finančný-

«mi prostriedkami za mesiac august; - o zabezpečení 

prác na vypracovaní lexikónu obcí 

18» zasadnutie 12.X. Správy: - rozbor celkovej a tržnej 

produkcie mäsa a zásobovania mäsom v VI«*VIII« mesia-

-ci 1954; o celkovej kvslifikácii pracovníkov SŠtff KS 

a OS-SÚS a OŠIV, zameranej na otázku obsadenia pláno-

•vaných miest ku dnu 20.IX.1954; - o štvrťročnom pláne 

štatistických a analytických prác SŠtf na IV.štvrťrok 

1954 a plán previerok na IV•Štvrťrok 

19• zasadnutie 26«X* Správy: - o hospodárení s finančnými 

prostriedkami na SŠtf za september 1954; - o plnení pra-

-covného plánu zs III* štvrťrok 1954; - previerke na 

KSSD v Bratislave, - a previerke matričných úradov a 

previerke hodnovernosti údajov o sobášoch, narodeniach-
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- a zomretiach; - o organizačnom zabezpečení súpisu 

plôch ozimných obilnín, zmiešanlek, olejnín a äate -

-lín k 7.XII. 1954i ď" stave a úrovni Štatistiky prá-

-ce na ŠU a STS na Slovensku 

Mimoriadne zasadnutie l.XI» Správy: - celoštátny aktív šta

tistikov v Prahe - zhodnotenie a vytýčenie úloh vy • 

- plývajúcich pre SŠO 
22. zasadnutie 6.XI, Správy: - o rentabilnosti cestovných 

lístkov SsD| - o výsleckoch previerok štatistického 
výkazníctva JRD vykonaných na JRD, ONV, KNV a PP; - o 
previerke na KSSD v Nitre; - o celkovej kvalifikácii 
pracovníkov SŠÓ. KS a OS, SŐS a OŠXV zameranej na otáz-
-ku obsadenia plánovaných miest kú dňu 15»XI.1954 

20. zasadnutie 9.XI. Správy: - zhodnotenie mesačnej sprá -
-vy a štatistického bulletinu za september 1954; * o 
st.̂ ve prác na lexikóne obcí k 5»XI.1954i - návrh na vy-
-konanie súpisu hospodárskych zvierat k 1.1*1955 

21. zasadnutie 20-XI. Správy: - o práci KS-OS-stis pri za -
-bezpečovaní kontroly plnenia plánu a o plnení uzne -
-sení strany a vlády na úseku štatistiky v Nitrianskom 
kraji 

25* zasadnutie 14.XII. Správy: - zhodnotenie mesačnej sprá-
-vy a bulletinu; - o previerke na KSSD vo Zvolene 

24» zasadnutie 30.XII. Správy : - kontrola plnenia úloh na 
SŠÚ v r.1954; - plán práce SŠÚ na mesiac január 1955; -
• 'úlohy vyplývajúce z celoštátnej konferencie štatis-
-tikov konanej dňa 29.X.1954; - o využití fondu pracov-
-nej doby zamestnancov SŠÚ za mesiac november 1954; -
o hospodárení s finančnými prostriedkami na SŠÚ a prie* 
-beh prác na výstavbu obytnej budovy na IBV; -o prie-
-behu prác generálnej inventarizácie na rezorte SŠÚ 

219* III-Kp-1955 115 

1* zasadnutie 11.1. Správy: - štvrťročný plán statistic-

-kých, analytických a metodologických prác, plán ekono-
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• mických statí a plén previerok na I«štvrťrok 19555 
- prevádzková sa IV•štvrťrok; - o školení v úsekovej 
štatistike pracovníkov SŠO vo IV«Štvrťroka 1954; -
•o vybavovaní sťažností á oznámení pracujúcich od za-
-čiatku júna 1954 do konca roku 1954; ~ o steve pra
covníkov a čerpaní mzdového fondu na SŠÚ, oblastnej 
služby SŰS a OŠIV v decembri 1954r cr výpočte indexov 
životných nákladov, TObotníckychfzamestnaneckýcAL ß 
poľnohospodárskych domácností; - o príčinách pracov -
-nej neschopnosti poistencov za r.1950-1953; - o or-
-ganizačnom zabezpečení súpisu plôch kultúr k 15»II*-
1955; - podkladový materiál pre poradu, ktorá sa má 
konať medzi SŠÚ a SŰS za prítomnosti pracovníkov sek-
-retariátu ÖV-KSS, ÓPSP a SPŰ 

2. zasadnutie 25*1» Správy: - návrh zásad pre prácu ko
légia; o prácach na generálnej inventarizácii; o 
krajských aktívoch štatistikov a návrh na riešenie 
problémov, ktoré z nich vzišli; - o previerke štetis-
-tického výkazníctva na PLP; - o previerke štatistic-
-kého výkazníctva na SSSD; - vyhodnotenie vydaných 
publikácií S&5 za november 1954; - o spolupráci a re-
-zortami na zjednodušovaní výkazníctva v ziqysle uzne-
-senia SP pre rok 1955; - štvrťročný plán vnútroodbo-
-rového školenia na SŠO; - návrh na štatistický bulle-
-tín na r«1955; - o vývoji zamestnanosti v Prešovskom 
kraji; - o previerke v štatistike investícií na FP* 
- o previerke demografického odboru 

% zasadnutie 7«H» Správy; - návrh tabulkovej časti me
sačnej správy o plnení štátneho plánu rozvoja národ -
- neho hospodárstva ČSR na Slovensku; -o previerke 
odboru priemyslu; - b výsledku súpisu plôch ozimných 
obilnín, miesaniek, olejnín a ďatelín; - o stave pra-
-covníkov a čerpaní mzdového fondu na SŠÚ; - o škole-
-ní smerníc MNB a o urobených opatreniach na ochranu 
a úschovu štátneho a služobného tajomstva na oblastnej» 



68 -

219. IÜ-Kp-1955 W 

-službe SÖS na Slovensku; - návrh ÖME na výstavbu 

skladiska v budove SŠÚ 

4. zasadnutie 19.11. Správy; - o opatreniach v hos-

-podárení na rok 1955; - vyhodnotenie novinovej 

správy a publikácií za rok 1955; - súpis ošípaných 

a hovädzieho dobytka; - o previerkach výkazníctva 

na STS; - o aktíve kolégií povereníctiev; plán 

školenia štatistických pracovníkov na I.-II.štvrť-

-rok 1955; - rozbor bilancie elektriny za rok 1954 

5. zasadnutie 8«III. Správy: - o zhodnotení publiká-

-cií za február 1955» - o socialistickom súťažení; 

- plnenie úloh vyplývajúcich pre SŠÚ z uznesení 

strany a vlády; - o previerkach na povereníctvach; 

- o odstraňovaní nedostatkov v štatistike JRD Po -

-vereníctvom pôdohospodárstva; - o previerke na PK; 

• o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami 

6. zasadnutie 23.III. Správy: - o generálnej inventa-

-rizácii; - o hospodárení s rozpočtovými prostried-

-kami; - rozbor o príjmoch a výdavkoch v domácnos -

-tisch; - o previerke štatistiky na SYH a PPS; - o 

vydávaní neperiodického spravodajstva za rok 1954 

7. zasadnutie 2.IV. Správy: - návrh závodnej rady na 

stanovenie poradovníka a prideľovaní bytov v SŠď; 

- o generálnej inventari«á\cii; - o vybavovaní sťaž-

-ností; -vyhodnotenie publikácií SŠÓ 

Mimoriadne zasadnutie 21.IV. Správy: - zabezpečenie inš -

pekčnej služby na SŠÚ z príležitosti zjazdu KSS; -

zainteresovanie vedúcich odborov do úloh CO na SŠU 

8. zasadnutie 26.IV. Správy: - o plnení štatistických, 

analytických a metodologických prác za I «polrok 1955; 

o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na SŠÚ; -

o čerpaní mzdových fondov; - prevádzková za rok '1954; 

- o vyhodnotení KS-SŰSf - o stave obytnej budovy a 

IBV; - o predbežných výsledkoch GI; - o dodržovaní 

smerníc pre plánovanie, kontrolu, organizáciu a ria-

-denie práce na sSŰ; - o stave zvyšovania kvalifikácie» 
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• pracovníkov na SŠÚ; - o priebehu krajských aktí
v o v hospodárskych a štatistických pracovníkov 

114 
zasadnutie 10.V, Správy: o previerke štatistiky 
na šil; - o činnosti ZO; - vyhodnotenie publikácií 
SŠU;-o priebehu a stave príprav CO objektu SŠÚ sa 
rok 1954 
zasadnutie 24,V* Správy: - o hospodárení s rospoč -
-tovými prostriedkami; - o výsledkoch GI; - o čerpa-
-ní mzdových fondov; - o výsledkoch socialistického 
súťaženia; -stav zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 
0S-SŰS; - o súpise hospodárskych zvierat; - o plnení 
úloh vyplývajúcich z celoštátnej konferencie štatis-
-tických pracovníkov v roku 1954; - rozpracovanie 
úloh vyplývajúcich pre SŠÚ zo zjazdu KSS 
zasadnutie 14»VI. Správy: - o socialistickom súťaže-
-ní; - o výstavbe obytnej budovy SŠÚ; * o zavádzaní 
prvotnej evidencie v podnikoch« organizácicáh na Slo
vensku; - o správach publikovaných v mesiaci máji; 
-o zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov SŠÚ a KS, 03, SÚS 
a nové opatrenia 
zasadnutie 22.VI« Správy: - o hospodárení s rozpoč-
-tovými prostriedkami; - o GI; - o mzdových fondoch; 
- o vybavovaní sťažností; - výsledky dokladových narí-
-zií; - plán štatistických, analytických a metodolo -
-»giekých prác 
zasadnutie 12.Vil« Správy: - o plnení úloh a správa 
KIS za II, štvrťrok 1955» - vyhodnotenie publikácií 
za jún; - o previerke KS-SÚS; - syllaby k neperiodic
k e j správe o vývoji obyvateľstva na Slovensku za po
sledných 10 rokov; - o previerke štatistiky na PP; -
o návrhu na zriadenie propagačno-edičnej komisie SŠÚ 
zasadnutie 27.VII. Správy: - o hospodárení s rozpoč-
-tovými prostriedkami; - o činnosti SŠÚ na II«štvrť -
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-rok 1955; - návrh na spracovanie energetickej bi

lancie za rok 1954$ - o previerke pôdohospodárske-

•ho odboru SŠÚ 

15. zasadnutie 9#VHI* Správy: - o vykonaní previerky 

prvotnej evidencie na podnikoch; - o dodržiavanie 

smerníc pre plánovanief kontrolu, organizáciu a riade-

-nie práce na SŠO; - o úlohách vyplývajúcich so sú* 

-pisu danov a bytov a súpisu obýva telstva k l.IV* -

- 1957; - o dokumentáciu v štatistických odboroch; 

- úlohy SŠÚ vyplývajúce z plenárneho zasadenia ŐV -

-KSČ; -o zhodnotení prác publikovalých v júli 1955; 

-o činnosti odboru súborných prác 

16 • zasadnutie 27«VIIX« Správy : - o hospodárení s roz-

-pootovými prostriedkami; - zvyšovanie kvalifikácie 

pracovníkov SŠÚ; - o previerke výkazníctva matričnej 

agendy v kraji Košice a Banská Bystrica; -o príprave 

výkazníctva na pôdohospodárskom úseku 

17* zasadnutie 6«IX. Správy: - o plnení uznesení Zboru 

povereníkov a ťfcr-KSS; - o finančno-hospodárskej reví

zií na KS-SŰS; - o posilnení pôdohospodárstva pra -

-covnými silami z odboru pôsobnosti SŠÚ; - vyhodnote-

-nie publikácií za august 

Mimoriadne zasadnutie 17.IX*: - návrh novej organizácie 

ústredia SŠtf 

18» zasadnutie 27.IX. Správy: - o hospodárení s rozpoč -

-tovými prostriedkami^ - o vybavovaní sťažností; -

- plán zvyšovania kvalifikácie pracovníkov;-plán š ta-

-ti3tickýchf analytických a preverovacích prác na IV. 

štvrťrok 1955; - o vyhodnotení správ KS-SŐS za II• 

štvrťrok 1955 

19• zasadnutie 12«X« Správy:-o plnení plánu štatistic -

-kých, analytických a preverovacích prác za II.átvrť-
-rok 1955; - vyhodnotenie štatistických správ; - eko-

-»nomlckých statí bulletinu; - o zavádzaní prvotnej~ 
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^evidencie v podnikoch na Slovensku; - o previerke 

odboru priemyslu, dopravy a IDZ 

20» zasadnutie 25»X# Správy: - o plnení plánu agitač-

-no-propagačnej práce v COj - o súpise domov a by-

-tov; • o úlohách vyplývajúcich pre SŠ<5 z téz ÚV -

-KSČ a vlády o ČLaLšom rozvoji československého prie-

-myslu;-o výsledkoch spresňovania evidencie pôdy a 

súpis plôch kultúr k 15-XIÍ.1955 

21* zasadnutie 8«XI« Správy: - o previerke oddelení* 

štatistiky, obchodu, výkupu a rodinných účtov} - o 

vybavovaní sťažností;-o čerpaní rozpočtových prost-

-riedkov; 

22. zasadnutie 22»XI» Spisy: - o činnosti oddelenia šta

tistiky výstavby| - o GI; o previerke matričnej 

agendy v Bratislavskom« Nitrianskom a Banskobystric

kom kraji j - zhodnotenie publikovaných správ* -

- hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami 

2 % zasadnutie 6.XII» Správy: - o prevode pracovníkov 

SŠtf do poľnohospodárstva, zvyšovanie odborno-poli-

-tickej úrovne štatisti edícii pracovníkov$ - o statis

ztika na rezortoch a GÍ; - smernice pre vypracovanie 

verejnej novinovej správy o plnení štátneho plánu 

rozvoja národhého hospodárstva za r»1955 

24* zasadnutie 20»XII» Správy: - návrh na úpravu a no-

-vý spôsob vydávania bulletinu; - o plnení uznesení 

SP a tfv-KSČ; - o previerke útvaru PAM na SŠÚ; o vy-

-hodotení správ KS-SŰS; - o zhodnotení publikovaných 

správ 

220» III^Kp 1956 115 

1« zasadnutie 1%1. Správy: - o vybavovaní sťažností} 

- o previerke hospodársko-finančného odboru; - ná -

-vrh II•variantu verejnej novinovej správy o výsled-
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• koch plnenia štátneho plánu rozvoja; «- kádrové 

opatrenia na SŠťJ 

2. zasadnutie 51«í» Správy:- o utajovaní smerníc MNBj -

- o organizácii a stave štatistiky na FZ; - o zvyšo-

-vaní kvalifikácie pracovníkov SŠU; - o hospodárení 

s rozpočtovými prostriedkami; - ó rozborárskej čin -

-nosti sStf za rok 1955 

% zasadnutie 10.~11#II* Správy: - o činnosti SŠU za rok 

1955; - vyhodnotenie publikovaných správ-; - o'súpise 

plôch kultúr k 15.XII.1955; - o propagafino-edičnej 

činnosti za rok 1955; 

4« zasadnutie 6,111. Správy: -spracovanie a využitie re-

-zorhých výkazov; - o prácach na štatistickom prehla-

•de; <- o vedení dokumentácie najdôležitejších národo-

- hospodárskych ukazovateľov na SŠU; - o doplnení 

KS-SÚS kvalifikovanými pracovníkmi v Prešovskom kraji; 

<* o plnení práce agitačnopropagačnej v systéme CO 

5* zasadnutie 20#III# Správy: - plán štatistických prác; 

*• o zjednotení vzorov prvotnej evidencie; - vyhodno-

•tenie správ KS-SŰS za rok 1955; - zhodnotenie vydá-

-vania periodických správ 

6. zasadnutie 9*IV* Správy: - o požiadavkách SPÖ na spra

covanie bilancií niektorých vybraných druhov a ma -

-teriálov a výrobkov; - o spolupráci 0S-SŰS s inšpek-

-tormijšlú za rok 1955; - o vybavovaní sťažností;<*vy -

-hodnotenie súpisu plôch kultúr; - SPÖ o plnení plá -

-nu štátneho rozvoja národného hospodárstva ČSR za 

rok 1955i - vyhodnotenie verejnej novinovej správy 

za rok 1955 

7« zasadnutie 25.IV* Správy: - o plnení štatistických 

a preverovacích prác; - o príprave súpisu domov a by-

-tov; - o zavádzaní prvotnej evidencie na rezortoch; 

•* o spolupráci medzi SF<5 a SŠtf; - o zvyšovaní kvalifi

kácie pracovníkov S&5, KS a 0S-SŰS a OŠIV; - o vý ~ 
-sledku súpisu činných osôb v poľnohospodárstve *• 



- 75 -

220. III-Kp 1956 115 

• k 1*11* 1956; - o čerpaní rozpočtových prostried-

-kov za I« štvrťrok 1956; - o st^ve technicko-eko-

-nomickej propagácie na SŠtff OS, KS a OŠIV 

8« zasadnutie 8#V* Správy: - zhodnotenie publikova -

-ných správ sštf; - o previerkach, ktoré vykonávajú 

povereníctva a oblastné správy za I# štvrťrok 1956; -

rozbor o rozdielnych výsledkoch úrody JRD a ŠM na 

sklade a na koreni so zretelom na straty, ktoré vzni

kajú kosbou a inými príčinami za r*1955 

Sm zasadnutie 25 *V« Správy: - výsledky pomoci patronát-

-nych skupín na ŠM; - o čerpaní mzdového a neosobné-

-ho fondu; o stave požiarnych a bezpečnostných opat-

-reniach na SŠU; - o knižnici SŠÚ; - o previerke do-

-držiavania bezpečnostných opatrení; - o pripomien -

-kach návrhu smerníc t5v-KsČ k druhému 5RP 

10« zasadnutie k 6.VI» Správy: - o nábore spravodajcov 

rodinných účtov; - výsledky previerky činnosti OS -

SŰS v Prešovskom kraji 

11» zasadnutie 20.VI« Správy: - štatistických prác;-ná-

-vrh verejnej novinovej správy; - zhodnotenie publi

kovaných správ; - o spracovaní energetickej bilan • 

-cie z£ rok 1955; - o činnosti CO; -plán práce kolé-

-gia predsedu SŠÚ 

12 • zasadnutie 14*VÍI« Správy* - o plnení plánu ôtetis -

- tických prác; - o zhodnotení publikácií vydávaných 

3ŠU; - o vybavovaní sťažností; - o previerkach na 

štátnych majetkoch, SSSDf SVH; - vyhodnotenie správ 

KS-SÚS 

15* zasadnutie 28.VJ.I» Správy: - o spolupráci SŠÚ s SPÖ; 

• o previerke matričnej agendy; - o čerpaní mzdového 

fondu; - harmonogram verejných publikácií na rok 1956; 

- úlohy vyplývajúce pre SŠU z celoštátnej konferencie 

KSC a zasadnutia ÖV-KSS 

14# zasadnutie 15•VIII» Správy: - o hospodárení s rozpoč-
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~ továrni pro striedke©!} - zctoezpečenie a priebeh no-

•vej organizácie rodinných účtov 

15« zasadnutie 25.VIII. Správy: - o čerpaní mzdového fon-

-du; - zvyšovanie kvalifikácie na SŠO; - pracovné po -

-stupy pracovníkov prien^selného odboru a oddelenia 

Štatistiky výstavy 

16* zasadnutie II*-IX« Správy: - vyhodnotenie publikácií* 

* o novej technike pri rozmnožovaní publikácií; - o 

publikáciách SZŐ; o spracovaní ročných výkazov 

17* zasadnutie 26*IX» Správy - návrh plánu kolégia 

štatistických prác a zvyšovania kvalifikácie pracovní

kov SŠO;S- vyhodnotenie KS-stfS; - ojßerpani mzdového 

rozpočtu 

18* zasadnutie 2«X* Správyí - o vybavovaní sťažností; -

- úlohy vyplývajúce pre sSÚ z celoštátnej konferencie 

KSČ; - rozbor hospodárenia štátnych majetkov v roku 

1955 

19* zasadnutie 17»X* Správy: - plán štatistických a pre -

verovacích prác; - úlohy vyplývajúce z celoštátnej kon-* 

-ferencie KSČ; - schválenie vydávania časopisu 

"Štatistické správy SŠÚ"; - o čerpaní mzdového fondu 

20# zasadnutie 13«XI* Správy: - o hospodárení s rozpoč -

-tovými prostriedkami; - o spracovaní ročných výkazov; 

- rozbor hospodárenia STS; - o plochách parenísk a 

skleníkov; - o bytovej výstavbe; - o vyhodnotení pub -

-likácií; - o vývoji počtu pracovníkov v priemysle; 

- o mechanizácie prác sSŰ a KS-SŰS; - návrh na zlep -

-šenie ekonomickej práce na SŠÚ; - o výsledkoch zisťo-

•vania strát n~ poli pri zbere obilnín 

21« zasadnutie 27»XI» Správy: - návrh sústavy vrcholných 

štatistických ukazovateľov; - o previerke štatistiky 

rodinných účtov; - zhodnotenie previerok pre zjednodu

šenie administratívy; - o súpise plôch osevu v roku 

1956; - o investičnej výstavbe elektrární; - o postu-

-pe kolektivizácie v poľnohospodárstve za 5#štvrťrok 

1956 
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zasadnutie ll.XII» Správy: - rozbor hospodárenia 

JRD; - plán činnosti redakčnej rady; - o previerke 

na SSVD; - o strát ách na poli pri zbere okopanín; 

- o činnosti komisie pre obmedzenie výkazníctva; -

- o vývoji ätruktúiy vlastných nákladov v prienors-

-le 

zasadnutie 29*XII^ Správy; - vyhodnotenie správ KS-

- SOS; -harmonogram pre novinovú správu za rok 1956; 

- návrh nového publikačného systému na rok 1957; -

~ vývoj produktivity práce a priemerných zárobkov 

III-Kp v 1957 116 

zasadnutie 14*I« Správy: - o vybavovaní sťažností; 

- o plnení SP; - o rozborárskej činnosti SŠÚ; -ovo-

-cinárstvo na Slovensku; - o tuberkulóze na Sloven-

-sku 

zasadnutie 29*1* Správy: - o plnení úloh sšd v r* 

1956; - o činnosti kolégia; - zhodnotenie máteriá -

-lov SŠÚ predložených na prerokovanie v SP;-o spo — 

-lupráci medzi SPŰ a So ô; - o čerpaní mzdového fondu; 

- návrh zásad o organizácii národného hospodárstva 

na Slovensku ; - návrh uznesenia pre SP o spôsobe 

publikovania údajov SŠÚ; - o zavedení evidencie do-

-kumentácie; - o zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov 

Sštf, KS-SÖS a ŠIU; - o odovzdávaní účelových stavieb 

u PS 

zasadnutie 8»II. Správy: - plnenie plánu dodávok 

umelých hnojív; - osnova a návrh správy o stave me -

-chanizácie evidencie a využití mechanizačných prost-

-riedkov na Slovensku; - o hospodárení v ac# ŠEVT; -

- rozbor činnosti STS; - organizačné zmeny 

zasadnutie 26#II« Správy: - o hospodárení USäE; ~o 
•čerpaní mzdového fondu; - nehodovosť v cestnej do-

•pravé; - plán štatistických prác na r»1957; -návrh 

na úpravu systemizácie v SŠÚ 
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Mimoriadne zasadnutie 18»XI» 

5. zasadnutie U.III» Správy: - vyhodnotenie verejnej 

novinovej správy; - o činnosti oddelenia Štatistiky 

rodinných účtov; - rozvoj predaja tovarov dlhodobej 

spotreby; - výstavba najdôležitejších stavieb za r. 

1956;-zvySovanie intenzity tržnej produkcie živočíš

nej výroby; - výsledky previerok činnosti QS-SÖS na 

Slovensku 

6# zasadnutie 25.III* Správy: - o hospodárení s rozpoč

tovými prostriedkami a o čerpaní mzdového fondu; -

- zhodnotenie publikácií; - zásobovanie spotrebného 

priemyslu surovinami a materiálom; - o stave príprav-

-ných prác na sčítaní ľudu, súpisu domov a bytov v r. 
1958; - návrh plánu práce kolégia predsedu sSÖ 

1. zasadnutie Q.Ví. Správy : - o pláne práce na r.1957; 

- o plnení noriem spotreby palívf elektrickej ener -

-gie a materiálov;-vyhodnotenie správ KS-SÖS; - o 

• spoluprácu medzi OS=SÚS a ŠIÚ; - o vybavovaní sťaž-

-ností; - o pomoci štatistických pracovníkov pri bu-

-dovaní JRD; -o zásobovaní národného hospodárstva 

elektrickou energiou za r»1956; - prehľad trvalé 

platných úloh pracovníkov SŠÚ; - o zjednodušení vykáz

aní ctva; - o rozpracovaných úlohách vyplývajúcich pre 

sSÚ z referátu s.Dolanského; - o retrosepktívpych pod-

-kladoch pre pramenné dielo 

8« zasadnutie 2J.IV. bprávy: - o hrubej poľnohospodár«» 

-skej produkcii za rolQr 1958-1955; - o plnení plánu 

štatistických preverovacích prác; - o činnosti odde -

-lenia štatisti^ rodinných účtov; - o vývovji počtu 

zdravotníckych pracovníkov na Slovensku; «•» o politic-

-kej a odbornej úrovni pracovníkov SŠÚ a KS-SÖS 

9* zasadnutie 6.V* Správy: - o stave pracovníkov a čer- 117 

-pani mzdového fondu;"o stave mechanizácie evidencie 

na Slovensku; - rozbor bytovej situácie ku koncu r© -

-ku 1956 
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zasadnutie 27.V. Správy: - o čerpaní rozpočtových 

prostriedkov; - o protipožiarnych a bezpečnostných 

opatreniach; - vývoj spoločenskej produktivity pra

sce v priemysle na Slovensku sa r* 1948-1956; - o 
spracovaní ročných výsledkov štatistiky rodinných 

účtov; - o stave vedenia dokumentácie; - o stave 

prípravných prác na sčítaní ludu a súpisu domov a 

bytov; - sťahovanie obyvateľstva na Slovensku v r. 
1956; - pripomienky k technickému rozvoju mecháni -

-zácie evidencie a výpočtových prác na Slovenskú 

zasadnutie 5#VI# Správy: - osnova správy ku komp-

-lexnému spracovaniu vývoja životnej úrovne v kra-

-ji Prešov a Nitra; - využitie pracovnej doby v 

priemysle; - harmonogram a smernice pre verejnú no-

-vlnovú správu; - o výsledkoch hospodárenia JRD v 

roku 1955 

zasadnutie 17*VI. Správy* - vyhodnotenie publikeva

dných správ; - o vykonanej výmene domácnosti vo vy -

-branom súbore štatistiky rodinných účtov 

zasadnutie 8«VII# Správy : - o vybavovaní sľažnos -

-tí; - návrh verejhej novinovej správy; - o vy hodno-

-tení súpisu výrobných kapacít priemyselných pôdni -

-kov; - o priebehu prípravných prác na sčítaní ludu 

a súpise domov a bytov 

zasadnutie 22.Vil. Správy: - o plnení plánu štatis-

-tickýcht analytických a preverovacích prác; o čin -

-nosti oddelenia ekonomickej propagácie;- ziodnote -

-nie správ KS-SÖS; o vypracovaní návrhu pre krajský 

safian; - informatívna správa o činnosti odboru šta-

-tistikyf priemyslu a výstavby; o súpise bytov odo -

-vzdaných do užívania roku 1956 

zasadnutie 12.VIII» Správy : - o hospodárení s roz

počtovými prostriedkami; - o organizácii národného 

hospodárstva a ČSR na Slovensku; - o vývoji hrubej 

poľnohospodárskej produkcii na Slovensku 
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16. zasadnutie 19.VIII. Správy: - vyhodnotenie správ 

KS - SŰS;-o hospodárení národných podnikov ŰMS a 
ŠBVT; - o prerokovaní referátu a» Strechaja na SŠO; 

- o previerke činnosti IRU na KS-SÖS; - cjsteve a 

výsledkoch mechanizácie prác na s5tf a na KS-SŰS na 

Slovensku 

17 • zasadnutie 2.IX. Správy: - o vývoji ubytovacích slu

žieb na Slovensku; - o vyhodnotení plnenia rozpraco

vaných úloh na KS a QS-SÖS na Slovensku; - o ziste-

-ných stratách pri zbere obilnín a ich príčinách; -

• o plnení uznesení SP a PSP 

i 
18» zasadnutie 16.IX. Správy: - energetická bilancia za 

rok 1956; - návrh štátneho rozpočtu a finančného plá

tnu na rok 1958; - návrh plánu štatistických a pre -

-verovacích prác; - o zhodnotení materiálu poskytova-

-ného SŠU ČTK;- o výkone kádrovej práce; - previerka 

zdravotníckych zariadení v Banskobystrickom a Košic -

«kom kraji ; - o vývoji zásob v maloobchode od r»1952; 

- z výberového šetrenia a rozložení domácnosti podlá 

výšky čistého peňažného príjmu na-hlavu v roku 1956 

Mimoriadne zasadnutie 9.X. Správy: ~ o previerke národ -

ných podnikov ť$MB a ŠEVT v Bratislave 

19* zasadnutie 14«X* Správy : o vybavovaní sťažností; -

návrh na organizáciu SŠtf so zretelom na opatrenia 

nutné pre zabezpe Čeni*úloh vyplývajúcich z novej or* 

~ganizácie štatistiky; - o plnení plánu štatistickýchf 

analytických a preverovacích prác; - vplyv zavádza -

nia techniky na vzrast produktivity práce; - o pre -

-vierkach matričnej agendy a evidencie obývateistva 

na ohlasovaniach NVJ - o návrhu založenia a vedenia 

obecnej karty demografických údajov podlá jednotlivých 

cenzových rokov 
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20. -zasadnutie 29JU Správy: - vyhodnotenie správ 
KS - SJlJsj - spracovanie ročných výkazov stavebných 
podnikov za rok 1956 

21. zasadnutie U*XX* Správy: - štruktúra stsvebníct-
-va na Slovensku v roku 1956; - charakteristika by-
-tovej výstavby v roku 1956 

22• zasadnutie 25#XI* Správy: - o stave prác na publi -
-káciách SŠtf; - o hospodárení národných podnikov 
UME a ŠEVT; - o čerpaní rozpočtových prostriedkov; 
• o znižovaní stavov pracovníkov na povereníctvach 
a ostatných oblastných orgánoch štátnej správy na 
Slovensku; - o plnení uznesení SP za rok 1957} - o 
previerke činnosti inšpektorov rodinných účtov na 
krajoch a internátnom školení 

2 % zasadnutie 9«XII» Správy: - o spracovaní ročných vý~ 
-kazov JRD; - o plnení uznesení SP; správa o výsled-
•koch komplexných previerok výnosov obilovín v roku 
1957; - o vypracovaní okresného pasportu a o názve 
tejto publikácie; - plán štatistických preverovacích 
prác 

24* zasadnutie 21 # a Í2.2II. Správy: - o vývoji elektri
fikácie obcí; -vyhodnotenie publikácií za rok 1957; 
-o výsledkoch kontrolného merania cukrovky v roku 
1957; - spracovanie ročných výkazov priemyselných pod-
-nikov 

222. III-Kp 1958 119 

1« zasadnutie 6*1* Správy: - o sťažnostiach; plán ve
rejných publikácií SŠÚ za rok 1959; - o pdebehu 
školenia inšpektorov rodinných účtov na Slovensku; 
- o výsledku zisťovania strát pri zbere okopanín* -
- o knižnici SŠtf za rok 1957 

2« zasadnutie 20«I« Správy: - o činnosti štatistiky-
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-životnej Uaľovne v roku 1957; - rast životnej úrov-

-ne v Nitrianskom a Prešovskom kraji 

3# zasadnutie 3 «II* Správy: - o elektrifikácii a vy

bavovaní prác priemyslených podnikov strojmi a za -

-riadením v roku 1956; - o činnosti säJ v roku 1957; 

- o rentabilite slovenského priemyslu v roku 1956; -

- o súpise ozimných obilnín, miešaniek, olejnín* de-

-telín a o ovocinárstve JÉk Slovensku v roku 1957} -
- publikovaný systém SŠÚ na rok 1958; ~ o referáte 

s» Strechaja 

4* zasadnutie 17*11» Správy: • o činnosti ekonomickej 

propagácie za 2 «polrok a rok 1957; o pobyte obyvateľ 

-stva na Slovensku za rok 1945-1948^ - o koordinácii 

previerok; - návrh opatrení súvisiacich so zrušením 

OSIU; - opatrenia pre zlepšenie kádrovej práce na SŠÚ 

a oblastnej službe SOS 

5« sasadnutie %I1I* Správy: ~ o činnosti oddelenia 
štatistiky súbornej pracej • zmeny v sieti apravodaj-

-cov štatistiky rodinných účtov; - o spôsobe spracova-

-nia ročných výkazov za rok 1957i - ° prípravných prá-

-cach na publikácii Štatistický prehlad Slovenska po

dlá okresov; - súpis ŕondovaných výrobkov; - o úlohách 

technického rozvoja 

6« zasadnutie 20+-21*HI» Správy: - plán práce S&Ű; - o 

stave výkazníctva na rok 1958; - o vypracovaní hospo-

-dárskeho prehTadu kraja; - o hospodárení rozpočt^ový-

-mi prostriedkami;- o stave štatistiky pracovnej ne -

-schopnosti; - o stave evidencie obchodnej siete na 

jednotlivých ONV; - o rozložení priemyslu podlá krajov; 

- úlohy SŠÚ vyplývajúce z referátu 

7. zasadnutie 5*IV* Správy : - o vybavovaní sťažností; 

- o priebehu a výsledkoch súpisu plôch kultúr; - kore

ferát k správe o činnosti oddelenia Štatistiky práce 

v súbornom odbore; - o vybraných kapacitách podlá sú-

-pisov uskutočnených k l»I«1957t - rozbor opatrení v-
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• štatistickom výkazníctve 

120 

8* zosadnutie 19»IV. Správy: - o definitívnych vý -

sledkoch odhadov hektárových výnosov sa rok 1957; 

- o organizácii národného hospodárstva od 1.IV #1958; 

• o plnení plánu štatistických, analytických a pre* 

~verovaclch prác; - o výsledku previerky spracova -

-nia ročných podnikových prehľadov priemyselných 

podnikov na KS -SŰS a stavebno - montážnych organi«» 

-zácií za rok 1957» - technický rozvoj za rok 1957; -

návrh na zvýšenie počtu pracovníkov ústredia s5tf 

vyplývajúce z decentralizácie riadenia a rozšírenia 

právomoci slovenských národných orgánov 

9t zasadnutie 5*V« Správy: - vyhodnotenia krajských 

správ o plnení štátneho plánu rozvoja národného hos

podárstva; •* decentralizácia kádrovej práce na or-

-gáoy KS - SÓSj - o hospodárení s rozpočtovými prost-

-riedksmi na sSÚ; - o priebehu súpisu osôb trvalé 

činných v poľnohospodárstve; - o súpise zariadení9 

ktoré slúžia pre cestovný ruch; - zabezpečení Sta-

-tistiky technického rozvoja od roku 1958 

10« zasadnutie 23»V* Správy: - osnova Individuálneho 

školenia pracovníkov pôdohospodárskeho odboru; - o 

priebehu súpisu pôdohospodárskych zvierat; - súpis 

plôch kultúr za obce bez JRD 

U * zasadnutie 9*VI» Správy: - vyhodnotenie výsledkov 

plnenia uznesení strany t vlády a SP; o priebehu prác 

na revízii domových čísiel pre sčítanie v roku 1960$ 

- o obsahu a rozsahu ukazovateľov pre Štatistický prehľad 

Slovenska za úseky Statistik životnej úrovne; - o 

usporiadaní spravodajských obvodov pre odhady úrody 

za rok 1958 

12« zasadnutie 20»VI* Správy: - návrhy plánu práce v úse
koch SŠÚ; - opatrenia odboru Štatistiky životnej _ 
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-úrovne na skvalitnenie Štatistiky pohybu obyvateľstva;-

-o vykonaní finančnej kontroly na SŠÚ; - geolo -

-gický prieskum v roku 1957 

Mimoriadne zasadnutie 26«VI« Správy: - zabezpečenie 

rozpracovania úloh vyplývajúcich pre SŠÚ z uzne-

-;:ení XI.zjazdu KSČ 

121 

13• zasadnutie 7#VH# Správy: - o opatreniach na zlep-

-šenie technického spracovania publikovaných správ 

a mechanizácie spracovania Štatistických a admini

stratívnych prác na rok 19|8j - organizácia a pra-

-covná náplň jednotlivých funkcií oddelenia f ton č -

-nej štatistiky; - o vyhotovovaní správ KS - SOS 

14» zasadnutie 21»VII« Správy: - o štatistických, ana

lytických a preverovacích prácach ; - štatistická 

sledovanie cestovného ruchu na Slovensku od r«1959; 

- o spracovaní prepočtov podľa uznesenia SP; - o no-

-vej organizácii priemyslu a stavebníctva vyplýva -

júca z prechodu na novú organizáciu riadenia národ-

-ného hospodárstva za S&Ű 

15« zasadnutie 4*V1II# Správy: - o hrubej polnohospo-

-dárskej produKCii za rok 1957; -°výsledkoch súpisu 

plôch osevu poľnohospodárskych plodín; ~ o hospo -

-dárení n»p. OME a ŠEVT; - o výsledkoch odhadov úro-

-dy za roky 1951-1952 

16« zasadnutie 18•VIII• Správy: - výsledky súpisu hoa-

-podárskych zvierat; - o priebehu prác na výpočtoch 

Indexov životných nákladov a maloobchodných cien; -

-o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami 

17# zasadnutie 1«IX# Správy: - o priebehu prác na re -

-vízii domových čísiel; - o výsledku školenia kádrov 

na SŠÚ; - osnova správy o SŠtJ o význeme a využívaní 

štatistiky, úlohách, organizácii štatistiky o eviden

cii pre politických a hospodárskych pracovníkov so-
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-zameraním na uznesenie IX. zjazdu KSČ pre ZP 
zasadnutie 15.IX. Správy: - plán štatistických, 
analytických a preverovacích prác; - o postupe 
prác na prepočte údajov bilancie základných fondov 
za rok 1955-1957; * o stave súkromných živnosten -
-ských závodov na Slovensku; - stav prác na sprace— 
-vani ročných výkazov ŠM, STS, JRD a lesných závo-
-dov za rok 1957» - o úplnosti dokumentácie za všet-
-ky úsekové Štatistiky odboru priemyslu a výstavby; 
-o výsledku školenia kádrov na SŠÚ 

122 

zasadnutie 6.X. Správy: - o doplnení publikačného 
systému SŠÚ; - o zostavení ročného plánu štatistic-
-kých prác SŠÚ; - o zostavení Slovníka štatistických 
výrazov v slovenčine, rusko-slovenského, Slovensko -
-maďarského a slovensko-nemeckého slovníka štatistic
kých výrazov; - o stave vo vedení dokumentácie na 0S-
- SOS 
zasadnutie 20.X. Správy: - o štatistických, análytic-
•kých a preverovacích prácach; - rozbor výsledkov z 
ročných podnikových výkazov na KS-SÚS; - o priebehu 
prípravných prác na sčítaní £udu; - návrh štátneho 

rozpočtu a finančného plánu SŠÚ na rok 1959 
zasadnutie 3.-4.XI. Správy: - vplyv vybavenosti sta-
-vebných podnikov a vlastné náklady v roku 1954-1957; 
- o opatreniach SŠÚ na zabezpečenie úloh vyplývajú -
-cich z uznesení XX»zjazdu KsCj - rozbor o organlzá-
-cii národného hospodárstva pbdla novej organizácie 
zasadnutie 17»XX. Správy: - rozbor výsledkov súpisu 
vybraných kapacít doplnených súpisom k 1«1*1958; -
- o priebehu štatistického zisťovania o ubytovacích 
zariadeniach pre cestovný ruch, krmovlnová bilancia 
v roku 1958-1959; - návrh na vypracovanie okresných — 
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-štatistických prehľadov; -onávrhu novej organizá

ció odboru štatistiky priemyslu a výstavby 

25. zasadnutie l.XII. Správy: - o sledovaní využitia 

výkazov práce na účtovacích strojoch na OS - SOS; 

• návrh opatrení na odstránenie nedostatkov v me-

-chanizácli evidencie a výpočtových prác na Slo -

-vensku 

24* zasadnutie 15»XII. Správy: - návrh publikačného 

systému na rok 1959f - o priebehu práce na Statis-

-tickom prehlade Slovenska za odbor štatistiky ži-

-votnej úrovne; - vyhodnotenie ekonomických porád 

na S&5; - rozbor k bilancii pracovných síl a pra -

-covných zdrojový - o činnosti okresných a kraj -

- ských komisií pŕs odhady úrody v roku 1958 

225. HI-Kp 1959 125 

1. zasadnutie 5.1. Správy: - o vybavovaní sťažností; 

- o výsledkoch konzultačnej cesty v Budapešti na 

Maäarskom štatistickom úrade; - tézy pre vypracova-

-níe verejnej novinovej správy o plnení štátneho 

plánu rozvoja národného hospodárstva ČSR na Sloven-

-sku za rok 1958 

2. zasadnutie 19.-20.I. Správy: - plán práce SŠÚ na 

rok 1959; o štatistických, analytických a prevero-

-vacích prác; - o plnení plánu pracovníkov a mzdo-

-vých fondov na SŠtf a OS - SÚS na Slovensku za rok 

-1958; - o činnosti útvaru pre mechanizáciu eviden

seié a výpočtových prác; - návrh uznesení na odstrá-

-nenie nedostatkov v mechanizácii evidencie a výpoč-

-tových prác; - o plnení rozpracovaných úloh z XI. 

zjazdu KSČ 

5* zasadnutie 2.II. Správy: * referát s. Strecheja, 

predsedu SF o zhodnotení práce SP v roku 1958 a o -
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- hlavných úlohách plánu rozvoja hospodárstva a 
rozpočtu Slovenska na rok 1959» - o spolupráci 
MV s OS - SOS pri organizačnom zabezpečení a spra-
-cov&ni súpisu plôch zimin; - zabezpečenie a spra-
-covanie údajov z ročného a bežného výkazníctva na 
rok 1959 

4« zasadnutie 16«II. Správy: - informácia o výpočte 
podielu Slovenska na hrubom spoločenskom produkte 
a národnom dôchodku a užitia niektorých položiek 
národného dôchodku; - o výsledku súpisu hospodár-
-skych zvierat k 1«I»1959* - o priebehu príprav -
-ných prác sčítania ludu a súpisu domov a bytov 
1960 

5« zasadnutie 16*111« Správy: -výsledky ekonomickej 
propagácie sa rok 1958; - o hospodárení s rozpoč-
-tovými prostriedkami za rok 1958; - o vývoji po-
-tratovosti za rok 1956$ - o stave počtu odborni-
-kov zamestnaných v národnom hospodárstve na Slo
vensku k 1.IX«1958 

6« zasadnutie 10.IV. Správy: - o priebehu pokusného 
sčítania a výberového zisťovania peňažných prij -
-mov; - o hospodárení národného podniku UME za rok 
1958; - o výsledkoch súpisu osôb trvala činných a 
pomáhajúcich v súkromnom sektore poľnohospodárstva; 
- o opatreniach SOS pre zlepšenie práce odborných 
komisii pre odhady úrody a samotných výsledkov od -
-hadov v roku 1959 

7* zasadnutie 21.IV. Správy: - o definitívnych výsled-
-koch odhadu úrody poľnohospodárskych plodín za rok 
1958; - tézy a osnova k rozboru o zamestnanosti 
žien; - publikačný systém správ SŠÚ; - o vyhodno-
-tení plnenia úloh Sštf voči NV pri riadení miestne-
-ho hospodárstva v zmysle uznesenia SP; - o zavá -
•dzaní vzorových podnikov s malou a strednou mechani
záciou 
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8« zasadnutie 12.V. Správy: - o bežnom výkazníctve 

v roku 1959; - o spracovaní ročných podnikových vý-

~kazov za prieajysel za rok 1958; - o stave uplatňo

vania zásad organizácia kontrol na základe správy 

PŠK; - prehlad publikácií SŠU pre štátnu potrebu na 

rok 1959; - náplň Štatistického bulletinu na apríl 

1959 

9» zasadnutie 18«V« Správy: - o zhodnotení uplatnovä

znia zásad organizácie kontrol v národnom hospodár-» 

•štve v odbore vnútornej kontroly na s5Ű;-o epra -

•covaní ročných výkazov za úsek komunálneho a byto-

-vého hospodárstva za rok 1958; - o zrušení odveto-

-vého sofiánu za poľnohospodárstvo; - o činnosti 

útvaru oblastnej služby za rok 1958; - návrh smer-

-níc o vykonávaní kádrovej práce na sSÚ 

10* zasadanie l.VI. Správy: - o vývoji a stave zlep-

-covatelského hnutia na Slovensku v rokoch 1953-

-1958; - tézy pre vypracovanie verejnej novinovej 

správy; - návrh na spôsob zisťovania osôb» ktoré 

majú pravidelné zamestnanie a pritom hospodária ne 

poľnohospodárskej pôde; - a nimi obrábanej pôde v 

triedení za mestá a dediny 

U * zasadanie 16«VI« Správy: - rozbor príčin zvyšova-

~nia nákladov na spoje; - o výsledkoch zisťovania 

stavu prírastkov a úbytkov ovocných stromov a krí

čkov; - o indexe životných nákladov za roky 1952« 

1958; - plán prípravy výkazníctva na rok i960; -

• návrh plénu verejných publikácií SŠÚ na rok 1960; 

• o stave prác na II«etape Sústavy národohospodár-

-skych ukazovateľov 

12» zasadanie 6»VII« Správy: ~ o stanovisku SŰS k ná-

-vrhu Ročenky Slovenska; - o výsledkoch previerky 

poľnohospodárskeho výkazníctva a evidencie; - o 
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- previerke možnosti zisťovania geologického prie-

- skumu podľa druhov; - návrh na organizáciu a za-

-bezpečenie prekladateľskej služby; - o previerke 

možnosti zisťovania geologického prieskumu podlá 

druhov; - o príprave výkazníctva na rok 1960 

zasadnutie 27*VII# Správy: - o plnení rozpracova-

-ných úloh z XI« zjazdu KSČ a uznesenia byra ŐV-KSS 

za OS - SOS na Slovensku; distribúcia Ročenky Slo-

~venska; - návrh na organizáciu prekladateľskej slúž* 

-by na SŠÚ; - o príprave materiálnych podmienok 

sčítania 'ľudu i960; - o činnosti odborných komisií 

pre odhad hektárových výnosov poľnohospodárskych 

plodín 

mimoriadne zasadnutie 28*VII» Správa: - o plnení 

štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva ČSR 

na Slovensku za I»polrok 1959 

zasadnutie 10*VIII» Správy: - o vyhodnotení polí-

-tického a odborného rastu pracovníkov odborov a 

plnenie tematického plánu skolenia; - o priebehu a 

výsledkoch rastu zamestnanosti žien; - o činnosti 

podchospodárskeho odboru; - o výsledkoch súpisu 

plôch osevu poľnohospodárskych plodín; - náplň šta

tistického bulletinu za mesiac júl 1959 

zasadnutie 24* a 25«VII?« Správy:- o výsledku sú-

-pisu hospodárskych zvierat; - o činnosti odboru 

štatistiky prieigyslu a výstavby f včítane vy hodnote-

-nia politického a odborného rastu pracovníkov od -

-boru; - o hospodárení podnikov n#p*ÖME a ŠEVT; -

- o vyhodnotení previerok za odbor prieoysíu a vý -

-stavby za rok 1958 a I•polrok 1959 

zasadnutie 7#IX* Správy: - návrh na zvýšenie úrov-

-ne legislatívnych prác na SŠU; - o priebehu príprav-

-ných prác sčítania ľudu, domov a bytov; • o čin -

-nosti odboru Štatistiky životnej úrovne 
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223 • IH-Kp 1959 125 

18• zasadnutie 21.IX* Správy: - o vývoji spotreby 

potravín na Slovensku; - návrh plánu analytických 

a preverovacích prác na IV•štvrťrok 1959 

19« zasadnutie 12.X. Správy: - návrh plánu finančného, 

materiálneho a kádrového zabezpečenia sčítania Xu-

-duf domov a bytov i960; » návrh rozpočtu SŠÚ na 

rok i960; - návrh opatrení na zlepšenie pracovných 

podmienok v útvaroch s5Ú; - návrh plánu školenia 

pracovníkov SŠÚ na rok i960 

20. zasadnutie 29»X* Správy: - o poznatkoch a skúse -

•nostiach získaných pri vykonávaní kádrovej práce 

podlá "Smerníc"; - pracovné úlohy oddelenia ceno -

-voj štatistiky; - o vývoji úrazovosti za roky 1956-

- 1958; - o vývoji maloobchodnej siete závodov ve -

-rejného stravovania; - návrh pokynov na vykonáva -

-nie uznesenia vlády ČSR o odmeňovaní za tvorčiu 

prácu a za významné výsledky 

21« zasadnutie 20.XI* Správy: - o priebehu prác na 

Štatistickej ročenke Slovenska; - návrh štatútov n.p* 

UME a ŠEVT; - o skúsenostiach zo spracovania ročných 

výkazov za rok 1958 s návrhom opatrení na rok 1959; 

- o zabezpečení prípravných prác sčítania Iuduf do-

-mov a bytov; - návrh plánu previerok sSÚ 

22» zasadnutie 30»XI» Správy: - o činnosti odborných ko-

-mlsií pre odhady hektárových výnosov poľnohospodár-

-skych plodín v roku 1959; - vyhodnotenie súťaže pra-

-covníčok na dierovacích strojoch; - o predbežných 

výsledkoch krmovinovej bilancie na Slovensku 

Mimoriadne zasadnutie 5#XII«zápisnica 

2 % zasadnutie 21.XII. Správy: - edičný plán SŠÚ na 

III#5RP; - o výsledkoch, skúsenostiach a poznatkoch 

skúšobného sčítania ludu i960; - tvorba a rozdelenie 

dôchodkov na JRD za rok 1958 
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4 . III-Kp 1960 126 

1. zasadnutie 11.I« Správy: - o starostlivosti o bez* 
-pečnosť práce| - o dodržiavaní bezpečnostných opát-
~rení na OS - SOS; - návrh štatistického bulletinu a 
návrh plánu ekonomických porád 

Mimoriadne zasadnutie 16*1« Návrh verejnej novinovej sprá-
-vy o plnení štátneho plánu rozvoja hospodárstva ČSR 
na Slovensku za rok 1959 

2« zasadnutie 25•I. Správy: - o plnení štatistických, 
analytických a preverovacích prác; - o prípravných 
prácach na sčítaní ľudu, domov a bytov v roku i960 

3. zasadnutie 8»II. Správy: * o vykonaní prepočtov uka
zovateľov v zmysle uznesenia SP; - o pracovnej ná -
plni oddelenia cenovej štatistiky; - o rozvoji záväz-
-kového hnutia na SŠÚ; - o priebehu a rastu zamest -
-nanosti žieni - náplň štatistického bulletinu sa Ja-
-nuár 1960 

4* zasadnutie 23.11, Správy: - návrh úpravy o manipulá-
-cii s utajovanými skutočnosťami v rezorte SŠÚ; -
rozbor o súpise odborníkov na Slovensku k 30.XI.1959i 
- o vykonávaní kádrovej -»réce na SŠÚ v roku 1959 

5. zasadnutie 8.III. Správy: - súčasný stav živočiš-
-nej výroby na Slovensku a predpoklady jej cialšie-
-ho rozvoja; - o vybavenosti domácností predmetmi 
dlhodobej spotreby; - o príprave spracovania ročných 
výkazov za rok 1959; - návrh tematického plánu šta
tistických správ za rok 1960; - náplň štatistického 
bulletinu za február i960 

Mimoriadne zasadnutie 14.III. Návrh na spôsob zisťovania 
hektárových výnosov v roku 1^60 

6. zasadnutie 21.III. Správy: - o štruktúre a roz -
-miestneni priemyslu na Slovensku za rok 1958; - o 
hospodárení SŠÚ, UME a ŠEVT za rok 1959:,- osnova 
rozboru o tendenciách vývoja životnej úrovne obýva -
telstva Slovenska; - o plnení rozpracovaných úloh 
z XI«zjazdu KSČ 
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224. III-*p i960 126 

7* zasadnutie 11.IV. Správy: - o manipulácii s utajo-

-vanýml skutočnosťami v rezorte SŠÚ; - metodika vý-

-počtu osobnej spotreby v rámci výpočtu užitia ná -

-rodného dôchodku na Slovensku v bežných cenách;, -

- o priebehu prepočtov na novú územnú organizáciu 

za pôdohospodárstvo 

8. zasadnutie 2 .V. Správy: - technický rozvoj výroby 

v priemysle na Slovensku v roku 1959; - index vý -

-kúpnych cien poľnohospodárskych výrobkov za rok 

1959; - o prípravách na sčítaní ludu, domov a bytov 

v roku 1960; - rozbor o rozvoji zamestnanosti žien; 

- plán štatistických, analytických a preverovacích 

prác; - náplň štatistického bulletinu za mesiac ap-

-ríl 1960 

9. zasadnutie 30.V. Správy: - o vybavovaní stavebných 

podnikov základnými íbndami a ich vplyvy na produk-

-tivitu práce; - o hospodárení SŠÚ, ÚME a ŠEVT; -

náplň štatistického bulletinu za máj 1960 

10. zasadnutie 14.VI. Správy: - o prípravných prácach 

na sčítaní ludu, domov a bytov 

IV. KOREŠPONDENCIA 

225. IVA-Ko 127-128 

Korešpondencia Slovenského štatistického úradu s ÚV-

-KSS, KV-KSS, MV-KSS, SPÚ, ZP, SNR, SÚS a vládou;-úpra-

-va vzájomných vzťahov meszi SŠÚ a SÚS; - návrh vládneho 

uznesenia o organizácii a náplni práce KS a OS - SÚS; -

- správy o previerkach z pobočiek SŠÚ s raj»? 1955-1959 

226. IV/2-Ko 129-135 
Správy o úlohách vyplývajúcich z X* a XI. zjazdu KSC -
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226. IV/2-Ko 129-155 
- a z celoštátnych aktívov štatistikov pre SŠÚ; «sprá
vy u medzištátnych konzultácii štatistických a plánova-
-cích; - verejné novinové správy z rokov 1956-1959i-ma-
-teriál prejednávaný na ekonomických poradách pri SŠÚ 

227. IV/3-Ko 1954-1955 156 
1957 137-158 
1958 159-142 
1959 145-147 
1960 148 

Podkladový materiál SŠÚ na zasadnutia Zboru povereníkov a 
uznesenia ZP týkajúce sa SŠO 

V. ŠTATISTICKÉ HLÁSENIA 

V/l Ročné, polročné a Štvrťročné hospodárske štatistické 
hlásenia krajských štatistických služieb t 

228. V/1-Ba Bratislava 

229. V/1-Na »itra 

250. V/l-Ža Žilina 

1952 
1955 
1954 
1955 
1956-1957 
1958-1960 

1952 
1955 
1954 
1955 
1956-1957 
1958-1960 

1952 
1955 
1954 
1955 
1956-1957 
1958-1960 

149 
150 
151 
152 
155 
154 

155 
156 
157 
158 
159 
160 

161 
162 
163 
164 
165 
166 
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231. VA-BB Banské Bystr ica 

232. VA-Pr Prešov 

253, VA-Ke Košice 

1952 
1953 
1954 
1955-1956 
1957-1960 

1952-1953 
1954 
1955 
1956-1957 
1956 

1952 
1953 
1954 
1955-1956 
1957-1960 

167 
168 
169 
170 
171 

172 
173 
174 
175 
176 

177 
178 
179 
180 
181 

V/2 Ročné, polročné a štvrťročné hospodárske 
štatistické hlásenia okresných 

štatistických služieb: 

234. V/2-0S 1952-1956 182 
1956-1959 183 

235» V/2-0S 184 
Situačné správy okresov: Bánovce nad Bebravou, Banská 
Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Bytča, Čadca, Dol-
-ný Kubín, Fiľakovo, Hnúšťa, Hurbanovo, Hava, Komárno, 
Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto 

Levice, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, 

martin, Michalovce, Modrý Kamen, Nitra, Nová Baňa, Nové 

Zámky, Partizánske, Pezinok, Považská Bystrica, Prešov 

185 

Prievidza, Rajec, Rimavská Sobota, Ružomberok, Sabinov, 
186 
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186 
Snina, Šafárikovo, Šahy, Sala, Štúrovo, Šurany, Topolôa-
-ny, Trnava, Vráble,' Zlatá Moravce, Zvolen, Želiezovce, 
Žilina 

V/3 Ročné, polročné a Štvrťročné štatistické 

hlásenia ministerstiev,povereníctiev, 

spoločenských organizácii a podnikov 

236* V/3-MD Ministerstvo dopravy 1955 187-189 
1955 189 

1956-1959 190 

237* V/3-MF Ministerstvo financií 1956-1959 191 

238* V/5-MH Ministerstvo hutného 

priemyslu a rudných do

lov 1953 191 
1954-1960 192 

239» V/3-
MCHP Ministerstvo chemické» 

ho priemyslu 1953-1954 193 
1955-1956 194 
1957-1960 195 

240. V/3-
MNB Ministerstvo národnej 

bezpečnosti 1953 196 

241. V/3 
MNO Ministerstvo národnej 

obrany 1953-1959 196 

242. V/3-
MPE Ministerstvo palív a 

energetiky 1953 197-198 
1953-1954 199 
1955-1959 200 
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24% V/5-MSp Ministerstvo spojov 1954-1959 201 

244* V/3-MS Ministeretvo stavebníctva 1955-1956 202 

245* V/3-MŠK Ministerstvo š t á t n e j kont
roly 1955-1958 

246. V/5-MŠM Ministerstvo štátnych 
majetkov 1955-1954 

247« V/3-MV Ministerstvo vnútra 1955 205 
1954-1957 204 

248* V/3-mý Ministerstvo výkupu 1956 

249« V/3-MVS Ministerstvo všeobecného 
s t ro járenstva 1953 205 

1954-1956 206 
1957-1960 207 

250. V/3-MZ0 Ministerstvo zahraničného 
obchodu 1955-1957 208 

2 5 1 . V/5-MZ Ministerstvo zdravotníctva 1958-1959 

252. 5/5-PD Povereníctvo dopravy 1952,1954 209 
1954 210 
1957 211 
1958 212 

1959-1960 213 

253« V/3-PF Povereníctvo f inanci í 1952-1953 214 
1954-1959 215 

254. V/3-PI0 Povereníctvo informácií 
a osvety 1952-1955 216 
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255« V/3-PK Povereníctvo kultűry 1954-1958 

256. V/3- Povereníctvo lesov a drevár-
P I J ) P skeho prienyslu 1952 217 

1953 218 
1953-1954 219 

1956 220 

257. ys-
PLP Povereníctvo lahkéno 

258. 

259. 

260, 

V/3-P0 

V/3-PP 

V/3-
PPP 

priemyslu 

Povereníctvo obchodu 

1952-1953 
1954-1958 

1952 
1953 

1954-1958 
Povereníctvo poBio -
hospodárstva 1952 

1953 
1954,1956 

1957 
1958-1960 

Povereníctvo potravinár
skeho priemyslu 1952 

1953 
1956 

1957-1958 

221 
222 

223 
224-226 

227 

228 
229-230 

231 
232 
233 

235 
234 
255 
256 

261* V/3-
PPS Povereníctvo praco v -

ných síl 1952-1956 237 

262, V/3-
PSp Povereníctvo s ojov 1952-1956 

263. V/3-
PSP Povereníctvo spotreb

ného prieqyslu 1955-1959 258 

264« V/5-
PS Povereníctvo spravodlivosti 

1952-1959 
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265« V/3-PSt Povereníctvo stavebníctva 1952 239 
1953 240-241 
1954 242-243 

1956-1957 244 
1958 245 

1959-1960 246 

266. V/3-FŠ Povereníctvo Školstva 
vied a umení 1952-1960 247 

267. V/3-PT Povereníctvo techniky 1952-1953 

268. V/3-PV 

269. V/3-Pz 

Povereníctvo vnútra 

Povereníctvo zdravot
níctva 

1952 
1953 

1954-1958 

1952-1958 

248 
249 
250 

K51 

270. V/3-S0Č 252 
Spoločenská organizácie české 1952-i960: Československé 
závody polygrafické, Československý rozhlas, Ceskoslo -
-venský štátny film, ČTK, Generálna prokuratúra, Správa 
štátnych hmotných rezerv, Úrad Predsedníctva vlády fÚrad 
pre vynálezy a normalizáciu, Ústredná rada družstiev, 
Ústredná rada odborov, Ústredný zv§z výrobných družstiev, 
Ústredný výbor ČSM, Ústredný ustav geologický 

271. V/3-S0S 253 
Spoločenské organizácie slovenské 1952-1960: Investlč-
-ná banka, Národná poisťovňa, Slovenská akadémia vied, 

Slovenská odborová rada 

Slovenská plánovacia komisia 254-255 

Slovenská rada družstiev 256 

Slovenský fond výtvarného umenia, Slovenský zväz 257 
spotrebných družstiev 

Slovenský štatistický úrad 258-260 
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261 

Slovenský urad dôchodkového zabezpečenia, Slovenský 

úrad pre telesnú výchovu a áport, slovenský úrad pre 

cirkevné veci, Slovenský ústav pre technické informé-

-cie, Správa geodézie a kartografie na Slovensku 

Správa vodného hospodárstva 262 

Štátna banka, Ústav pre výskum vnútorného obchodu, 265 

Ústredná Charita, Ústredný výbor SNF, Výskumná stani-

-ca včelárska 

272 V/3 P 

Podniky 1952-1960: Arma, Banské projekty, Benzinol, Ce-

-lulozové a papiernické závody, Československá Plavba 

dunajská, Československá štátna pošta, československý 

tabakový priemysel, Elektro-Praga, Geologický prieskum, 

Gumon, Hutný projekt, Chemosvit, Ľanárske závody, Bane, 

Polygrafické závody, Považské strojárne, Remeselnícke 

potreby, Slovenské plynárne, Strojprojekt, Slovenský prie-

-mysel výživy, Škodové závody, Tatrasmalt, Iermostav,Vo -

-jenské lesy 

VI* SPISY ZVLÁŠŤ PROT0KOJÜ0VANÉ 

275. VI 1954 264 

Zoznam utajovaných skutočnosti v odbore SŠÚ; - inôtruk-

-cie pre plánovanie, kontrolu, organizáciu a riadenie 

práce v SÚS a jeho orgánoch} - správa o úrovni predkla -

«•dania štatistického výkazníctva rezortami a o činnosti 

SŠÚ za rok 1953» - smernice pre plánovanie, kontrolu, or» 

-ganizáciu a riadenie práce na SŠÚ 

1955 265 

Správy o stave štatistiky na rezortoch; - sťažnosti za-

-mestnancov OS - SÚS na Slovensku; - vyhodnotenie socia-
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26§ 

-lis-tiekej súťaže; - správy o spolupráci OS-SOS na Slo-

-venskuj vyhodnotenie socialistickej súťaže 

266 

Návrh novej organizácie ústredia SŠO z roku 1955; -
- správa o kontrole štatistiky ne ŠM a STS, o čin* 

-nosti SŠÚ v roku 1954; - o stave zavádzania vzorov prvot-

-nej evidencie v podnikoch a ostatných organizáciách na 

Slovensku a správa zo študijnej cesty do Poľskej ľudovej 

republiky a Maďarskej sudovej republiky; «pripomienky S§Ő 

k správe o plnení uznesení OV-KSČ zo dňa 29»30»VI.1955 na 

Slovensku; - Štatistická príručka ČSR z roku 1955 

267 
Tabulky o československej úmrtnosti v roku 1949-1951j -

- pripomienky k Štatistickej príručke ČSR z roku 1955»-

- správa o aktívoch štatistických pracovníkovi - pebyto 

obyvateľstva v ČSR v roku 1950-1951 

1956 268 

Zápisnice z porád OS-SŐS na Slovensku; - vnútorné sťa-

-hovanle v rokoch 1950-1955; - správa o stove evidencie 

štatistiky na rezortoch, o bytovej situácii učiteľov vy-

-aokých škôl, o rozostavanosti priemyselnej a bytovej vý -

»stavby a správa o činnosti s£Ő v roku 1955 

1957 269 
Návrh organizácie a riadenia štatistickej služby a re-
-systemizáca SŠO zo dna 26.2.1957J - pripomienky SOS k 
návrhu uznesenia vlády o vytvorení systému kontrol 

1958 270 
9ytovó výstavba v ČSR v roku 1957$ - zápisnica s roko-
-vaMa SNR o rozpočte Slovenska na rok 1958; - osobné 

veci zamestnancovi organizačný poriadok Štatistického a 

evidenčného vydavateľstva tlačív n.p., Bratislava 
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1959 
Smernica o kádrovej práci v SŰS| - referát predsedu SP 
p práci SP v roka 1958; - pripomienky povereníctva 
spravodlivosti k zborníku právomoci MNV; - správa o 
rozpoCte Slovenska na rok 1959 

271 

274. VI- A 
Súborné - Š t a t i s t i c k é hlásenia 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

272 
275-285 
286-291 
292-296 
297-298 
299-500 

501 

275« VI- C 
Prienysel - štatistické hlásenia 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

502 
503-505 

306-507 
308-310 
3U-515 
514-516 

317 

276« VI- I 

Výstavba - Štatistické hlásenia 

1954 
1955 
1956 

518 
519-520 
521-325 

277. VT- D 
Poľnohospodárstvo - štatistické hlásenia 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

524-525 
526-327 
528-330 
331-333 
334-535 

336 
3>7 
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278. VI-P 
Životná úroveň - štatistické hlásenia 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

3>8 
358-340 

341 
342-344 
345-346 
547-348 

349 

279. VI-B 
Demografia - š ta t i s t ické hlásenia 

1954 
1955 
1956 
1957 

350 
350-352 
353-355 

355 

280. VI-0 

Financie - štatistická hlásenia 
1954-1957 356 

VII. ÚČTOVNÍ MATERIAL 

281. 

282. 

283. 

284. 
285. 

Hlavná kniha 

Hlavná kniha 

Hlavná kniha 
Hlavná kniha 

Hlavná kniha 

1952 

1952 

1953 

1953 

1953 
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Skratky 

CO - Civilná obrana 
ČSD - Československá doprava 
ČSR - Československá republika 

ŐTK - Československá tlačové kancelária 

ČSM - Československý svfiz mládeže 

EPA - ekonomická plánovacia komisia 

GI - Generálna inventarizácia 

IRÚ - Inšpektori rodinných účtov 

IB7 - Investičná bytová výstavba 

JHR - Jednotne hospodáriaci rolnlci 

JRD - Jednotné rolničke družstvo 

KSČ - Komunistická strana Československa 

KSS - Komunistická strana Slovenska 

KS-SÖS - Krajská služba Štátneho úradu štatistického 

KNV - Krajský národný výbor 

KSSD - Krajský aväz spotrebných družstiev 

KV-KSS - Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska 
MTZ - Materiélno-technické zásobovanie 

MN\T - Miestny národný výbor 

MV-KSS - Miestny výbor Komunistickej strany Slovenska 

MNB - Ministerstvo národnej bezpečnosti 

MVO • Ministerstvo vnútorného obchodu 

N\T - Národný výbor 

OŠIÚ- Oblastný štátny inšpekčný úrad 

OŠ-SUS - Okresná služba Štátneho úradu štatistického 

ONV - Okresný národný výbor 

PK - Povereníctvo kultúry 

PLP ~ Povereníctvo lahkého priemyslu 

PflH - Povereníctvo miestneho hospodárstva 

PO - Povereníctvo obchodu 

PPP - Povereníctvo potravinárskeho priemyslu 

PP - Povereníctvo pôdohospodárstva 

PPS - Povereníctvo pracovných síl 



102 -

PS - Povereníctvo stavebníctva 
PŠK - Povereníctvo štátnej kontroly 
PZ - Povereníctvo zdravotníctva 
PAM - Práca ä mzdy 
PSP - Predsedníctvo Sboru povereníkov 
SP - Sbor povereníkov 
SSR - Slovenská národná rada 
SBD - Slovenská rada družstiev 
SNP - Slovenský národný front 
SPÚ - Slovenský plánovací úrad 
SSSD - Slovenský sväz spotrebných družstiev 
SSVD - Slovenský sväz výrobných družstiev 
SŠU - Slovenský štatistický úrad 
SVR - Správa vodného hospodárstva 
SOS - Štátny úrad štatistický 
STS - Strojno-traktorová stanica 
ŠEVT - Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 
ŠM - Štátne majetky 
ŠPZ - Štátne pracovné zálohy 
šlU - Štátny inšpekčný úrad 
YHŠ - Vyššia hospodárska škola 
ŰPSP - Úrad Predsedníctva Sboru povereníkov 
ŐHZ - Ustav národného zdravia 
UME - ústredňa mechanizovanej evidencie 
ŰNV - Ústredný národný výbor 
ÓV-KSS- Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska 
ZR-RCJH- Závodná rada Revolučného odborového hnutia 
Ztfš - Závodná účtovná škola 
5RP - Poťročný plén 
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Komárno 
Košice 
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Fáichalovce 
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Partizánske 
Pezinok 
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Želiezovce 
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aktiv štatistikov 
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automobilová doprava 
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Bane 
baníctvo 
Banské projekty 

banský priemysel 
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bilancia krmív 
bilancia národohospodárska 
bilancia poľnohospodárska 
bilancia práce 
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bilancia pracovných síl 
bilancia príjmov 
bilancia rozmiestnenia do -
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bilancia tovaru 
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byty 

bytová výstavba 
bytová hospodárstvo 
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ceny priemerné 

ceny v priemysle 

ceny výkupné 

cestná doprava 
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cirkusy 
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československá tlačová kancelária 78, 96 
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dobytok 
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domácnosti dôchodcov 59, *Q, 41, 55 
domácnosti kovorolníkov 40, 41, 55 
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domácnosti rolníkov 
domácnosti Štvorčlenné 
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doprava mestská 51 
doprava nákladná 29 

doprava vodná 48 
doprava závodová 28, 29, 62 

doprava železničná 59 
dorast 35, 36 
drevo 46 
družina mládeže 52 
družstevné organizácie 37 
družstevníci 55 

Ekonomická plánovacia komisia 57, 60 
e lektrárne 2 7 t 64, 74 
e l e k t r i f i k á c i a obcí 32, 79, 80 
e l e k t r i f i k á c i a podrtikov/20/ 20 
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energetika 

evidencia mechanizácie 
evidencia obchodná 
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evidencia poľnohospodárska 
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farbiarne 
filmová tvorba 
financie 
finančné hospodárstvo 
flnktuácie 
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Generálna prokuratúra 
geodetické práce 
Geologický prieskum 
geologický prieskum 
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47 
97 
19, 20, 

97 

54, 100 
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hnojivá 
hospodárstvo finančné 
hospodárstvo lesné 
hospodárstvo miestne 
hospodárstvo národné 

hrozno 
Hutný projekt 
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Ch 

Chemosvit 
chlieb 
choroby 
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index cien 
index životných nákladov 
inšpektori rodinných účtov 
internáty 
inventarizácia 
investície 
Investičná banka 

investičná bytové výstavba 
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kartografia 
kiná 
knižnica 
kolégium predsedu SŠÚ 
kolektivizácia 
kombajny 
komunálne hospodárstvo 
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ska - konferencia 
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Komunistická strana Československa 
•XI« zjazd 

Komunistická strana SloveÉŕa 

kosba 
kovoroBiici 
krajská inšpekčná služba 
krajské štatistické služby 

krajský zvoz spotrebných družstiev 
krajský výbor Komunistickej strany 
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Ľanárske závody 
lesné hospodárstvo 
lesné závody 
lesníctvo 
lesy 
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maloobchodná sieť 
maloobchodná spotreba 
maloobchodné ceny 
maloobchodné náklady 
maloobchodné zásoby 
maloobchodný obrat 
maloobchodný socialistický sektor 
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materiálno technické zásobovanie 

mechanizácia poľnohospodárstva 

mestská doprava 
mestský výbor Komunistickej 
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miestny národný výbor 
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ministerstvá 
Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo financií 

Ministerstvo hutného priemyslu 
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Ministerstvo národnej bezpečnosti 
Ministerstvo národnej obrany 

Ministerstvo palív a energetiky 
Ministerstvo spojov 

Ministerstvo stavebníctva 
Ministerstvo štátnej kontroly 

Ministerstvo štátnych majetkov 

Ministerstvo vnútra 
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Ministerstvo zdravotníctva 
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mosty 
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mzdové fondy 

mzdy 
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náboženstvo 
nákladná doprava 
narodenia 
Národná poisťovňa 
národné hospodárstvo 

národné sčítanie 
národné výbory 
národný dôchodok 
národohospodárska bilancia 
národohospodársky štátny plán 
nehodovosť 
nemocenské poistenie 
nemocnice 
nórsky 
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obyvateľstvo 
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odborníci - súpis 
odborníci - vysokoškoláci 
okopaniny 
okresné národné výbory 
okresné služby Štátnoho úradu 

štatistického 
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organizácia národného hospodárstva 
organizácia územná 
organizácie družstevné 
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organizácie stavebné 
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osveta 
ošípané 
ovocie 
ovocinárstvo 
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plochy skleníkov 
plochy - súpis 
plochy vinohradov 
pôda 
podniky 
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podniky priemyselné 

podniky stavebné 

poistenie 
poľnohospodárstvo 

poľnohospodárstvo - ceny 
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Povereníctvo poľnohospodárstva 
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Povereníctvo spojov 
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Povereníctvo spravodlivosti 

Povereníctvo stavebníctva 
Povereníctvo školstva vied a umení 

Povereníctvo techniky 
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31 
58, 158 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 
58, 60, 62, 68 
56, 65 
47, 48 
30, 69, 70, 72 
67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 
75, 76, 77, 79, 80, 82, 85 
86 

rakonna 
Remeselnícke potreby 
robotníci 

rodinné účty 

roľníci 

rolničke trhy 

rozhlas 

rozvodovosť 

33 
97 
31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 
41, 53, 54, 55, 62, 67, 
38, 39, 40, 41, 54, 57, 60, 
62, 65, 73, 74, 76, 77, 79 
31, 38, 39, 40, 41 

24 
52 
18, 19 

sčítanie dobytka 24, 
sčítanie ľudu 42, 

83, 
sčítanie ošípaných 23, 
Slovenská akadémia vied 96 
Slovenská národná rada 90, 
Slovenská odborová rada 96 
Slovenská plánovacia komisia 96 
Slovenská rada družstiev 60, 
Slovenské plynárne 97 
Slovenský fbnd výtvarného umenia 96 

57, 60, 64, 68 
59, 61, 62, 76, 77, 81, 
85, 87, 88, 89, 90 
57, 60, 64, 68 

98 

96 
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Slovenský plánovací urad 
Slovenský prien&'sel výživy 
Slovenský Štatistický úrad 

Slovenský úrad dôchodkového 
zabezpečenia 

Slovenský urad pre cirkevné veci 
Slovenský urad pre technické in

formácie 

Slovenský urad pre telesnú vý -
chovu a šport 

Slovenský zväz spotrebných druž
stiev 

Slovenský zv3z výrobných druž -
stiev 

služby obyvateľstvu 
smernice 
sobáše 
socialistická súťaž 
socialistická štatistika 
sociálne služby 
sociálne zloženie študujúcich 
spoje 
spotreba obyvateľstva 

Správa geodézie a kartografie 
Správa štátnych hmotných rezerv 
Správa vodného hospodárstva 
sťahovanie 
Štátny úrad štatistický 
stavby 
stavebné podniky 
stavebníctvo 

67, 72, 75, 75, 90 

97 
56, 57, 61, 63, 65, 68, 69, 
70, 71, 72, 75, 74, 75, 76 
77, 80, 81, 82, 85, 96, 97, 
98 

97 
97 

97 

97 

50, 67, 75, 96 

75 
52, 53, 78 
72, 73, 97, 99 
64, 65 
57, 68, 69, 98 
57 
53 
52 
17, 28, 48, 49, 86 
30, 31, 39, 40, 41, 50, 55, 
57, 76, 90 
97 
96 
68, 73, 97 
18, 77, 98 
59, 67, 68# 90, 98, 99 
27, 75, 76 
47, 48, 65, 79, 90 
19, 21, 2Zf 27, 28, 34,59, 
47, 61, 79, 82 



- 120 

sťažnosti 

stravovanie 

strojno traktorové stanice 

Strojprojekt 
stromy ovocné 

súborné práce 
súpis domov a bytov 
súpis hospodárskych zvierat 

súpis obyvateľstva 
súpis plôch 

súťaž socialistická 
súvaha hospodárska 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 83, 84, 97 
50, 31, 50, 51, 88 

23, 24, 25, 46, 47, 66, 68, 
74, 75, 83, 98 
97 
23, 25, 26, 60, 86 

65, 70, 80, 99 

70, 71, 72, 76, 85 
23, 24, 25, 26, 27, 58, 59t 
60, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 
81, 82, 85, 87 
70 
23, 24, 25, 26, 59, 62, 63, 
67, 71, 72 
57, 68, 69, 98 
37, 38 

Š. 

Škodové závody 97 
školstvo 32, 33, 52 
školy 33, 52 
štatistici - aktív 57, 58, 59, 66, 67, 69, 

91, 98 
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 75, 78, 79, 82, 87, 

88, 89, 90, 98 
štatistické práce 58, 60, 62, 66 
štatistika 40, 41, 57, 58, 60,68, 78 
štatistika cenová 88, 89 
štatistika dopravy 59 
štatistika finančná 82 
štatistika investícií 67 
štatistika jrtD 68 
štatistika kultúry 32, 33, 52, 58 
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štatistika obchodu 
Štatistika obyvateľstva 
Štatistika pracovnej neschopnosti 
Štatistika priemyslu 
Štatistika poľnohospodárstva 
Štatistika rezortná 
štatistika rodinných účtov 

štatistika socialistická 
Štatistika štátnych majetkov 
štatistika výkupu 
štatistika výstavby 
štatistika zdravotníctva 
štatistika železníc 
štatistika životnej úrovne 
Štátna banka čs. 
Štátna inšpekcia úrody 
Štátne majetky 

Štátne pracovné zálohy 
Štátny inšpekčný úrad 
študujúci 52 

67, 71 
60 
80 

59, 85, 84, 87 
58 
58, 59 
60, 62, 65, 71, 74, 76, 77 
80, 

57 
69 
67, 71 
71, 74, 35, 84, 87 

59 

59 
81, 87 
97 
60, 61 
25, 24, 25, 46, 47, 66, 69, 
75, 74, 85, 98 
55 
65, 72, 75, 76 

tajný materiál - manipulácia/57/ 
Tatrasmalt 
technický rozvoj 
te le sná výchova 
Termostav 
t l a č 
topografia 
tovar 

t raktory 

57, 65, 67, 89, 90 
97 
20, 2 1 , 22, 8 1 , 90 
52 
97 
52 
47 
50, 51, 57, 58, 41, 65, 64, 
76 
46, 49 
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trhy 24 

tržby 52 

tuberkulóze 33» 75 

tunely 29 

učilištia 53 

učni 53 

účty rodinné 38, 39, 40, 41, 54, 57, 60 

62, 65, 73, 74, 76, 77, 79 

úmrtnosť 33, 64, 65, 98 

Urad Predsedníctva Zboru povereníkov 67 

Úrad Predsedníctva vlády 96 

Úrad pre vynálezy a normalizáciu 96 

úrazovosť 33, 34, 53, 88 
úroda 23, 24, 25, 26, 47, 58, 73, 

81, 84, 85 

Ústav pre výskum vnútorného obchodu 97 

Úatavy liečebné 53 

ústavy národného zdravia 53 

Ústredná charita 97 

Ústredňa mechanizovanej evidencie 68, 75, 78, 79, 82, 85, 87, 

88, 89, 90 
Ústredná rada družstiev 96 

Ústredný národný výbor 14 
^stredný ústav geologický 96 
Ústredný výbor ČSBI 96 

Ústredný výbor KSS 67, 70, 71, 73, 87, 90, 98 
Ústredný výbor SNF 97 
Ústredný zväz výrobných družstiev 96 

úvery 54 

V 

vajcia 24, 30 
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včelárstvo 
veXkoobehod 
vinohradnictvo 
vklady obyvateľstva 
vodná doprava 

vojenské lesy 
vozidlá 
výdavky obyvateľstva 

výkazy 
výkup 
vynálezy 
výroba 
Výskumná stanica včelárska 
výstavba 

výstavba bytové 

výstavba elektrárni 
výstavba investičná 
výstavba - štatistika 

23, 25, 27 
50 
25, 46 
57, *8* >4 
48 

97 
48, 49, 62 
58, 59, 40, 41, 42, 45, 55, 
60, 62, 68 
51. 52 
17, 38, 46, 51, 61, 71 
44, 54 
22, 39, 45, 45* 46 
97 
27, 20, 47, 48, 61, 76,77, 
87, 99 
27, 28, 32, 64, 66, 68,74, 
79, 98 
27, 64, 74 
20, 27, 65 
71, 74, 85, 84, 87 

zamestnanaosi? 
zamestnanosť žien 
zásobovanie 
zásoby v obchode 
Závodná účtovná škola 
závodná doprava 
závody lesné 
závody poľnohospodárske 
Zbor povereníkov 

zdravotníctvo 

20, 34, 58, 67 
19, 22, 34, 85, 87, 89, 90 
50 
31 
55 
28, 29, 62 
24, 25, 26, 83 
22, 24, 25, 42, 58 
57, 58, 67, 70, 71, 75,78, 
79, 81, 82, 83, 84, 85,89, 
90, 99 
55, 54, 55, 58,76, 78 
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zlepšovateľské hnutie 20, 36, 44, 54, 86 
zvieratá - súpis 23, 24, 25, 26, 2?, 46, 

58, 59, 60, 62, 63, 64, 

66, 68, 69, 81, 82, 85, 

87 

železničná doprava 59 
ženy 19, 22, 34, 36, 85, 87, 

89, 90 
živočíšna výroba 51, 89 
živočíšne výrobky 27, 46, 51 
živnostenské závody 83 
životná úroveň 77, 80, 81, 84, 871 89, 

100 
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