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Slovenský výbor pre telesná výchovu a šport /äalej len 

Slovenský výbor/ bol ustanovený zákonom SHR 5. 5 zo 1**# VIII• 

1950. Tvorili ho ölenovia Štátneho výboru pre telesnú výchovu 

a äport /äalej SVTVS/ zo Slovenska. Predsedom Slovenského 'vý

boru bol povereník-predseda Slovenského úradu pre telesnú 

výchovu a äport /äalej SlÚTVš/. Pomocné práce pre Slovenský 

výbor obstarával S1ŰTVS. Yýbor vykonával na Slovensku činnosť 

SVTVS vo veciach národnej alebo regionálnej povahy. 

T zmysle uznesení strany a vlády z 2. XI. a 2. XII. 1952 

o opatreniach k rozvoju telesnej výchovy a športu a zákona 

5. 71/52 Zb.f došlo k reorganizácii SlÚTVS na odborný aparát 

Slovenského výboru pre telesnú výchovu a äport pri Sbore po

vereníkov, prostredníctvom ktorého zaSal ŠVTVŠ /tiež po reor

ganizácii/ vykonávať na Slovensku jednotné štátne riadenie a 

kontrolu telesnej výchovy a äportu. 

Pri Slovenskom výbore boli ustanovené y?dúce_ägortoyé 

sekcie pre jednotlivé druhy športov, ako pomocné a poradné 

orgány Slovenského výboru pre odborné vedenie jednotlivých 

druhov športov. V rámci vedúcich športových sekcií boli utvo

rené trénerske rady a komisie rozhodcov z dobrovoľných telo

výchovných pracovníkov. Slovenský výbor bol kolegiátnym orgá

nom, ktorý sa cestou športových sekcií opieral o výbory pre 

telesnú výchovu a šport, zriadené v roku 1953 pri IV. refe

rátoch XKV a ONV,ako aj o dobrovolhé športové organizácie . -
Sokol, Sväzarm, odborové Sväzy ROH /Baník, Spartak, Tatran, 

Iskra, Dynamo, Slavoj, Slovan, Lokomotíva, Slávia/. 

Aparát Slovenského výboru pre telesnú Týchovu a šport 
sa Slenil takto: 

5íl2£--£- -/sekretariát predsedu, kádrové oddelenie, 

ústredná uStáreň, práce a mzdy, kontrolno-inšpekoná služba/ -
slúžil na administratívne zvládnutie a hospodárske zabezpeče
nie úloh odboru "B". 
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Odbor WBM - °SOSniaS5S2zŠ£2£$2^» ^stoeäoval v svojich 
oddeleniach oelú organizačnú a a5ebno-Športovú.prácu. 

Úlohou organiaaőnóho_oddelenia holo viesť, usmerňovať 

a kontrolovať prácu výborov telesnej výchovy a äportu pri ná

rodných výboroch, viesť Sinnosť dobrovoľných športových orga

nizácií /DSO/, usmerňovať olnnoeť povereníctiev, ústredných 

úradov, ústavov a zariadení na úseku telesnej výchovy a äportu. 

Náplň práce oddelenia športov, športových hier, referátu 

pre telesnú výchovu mládeže a učebno športového oddelenia sa 

prelínala. Úlohou týchto oddelení bolo: usmerňovať a starať sa 

o výchovu kádrov pre telesnú výchovu a.šport; spolupracovať 

na príprave metodických zásad so ŠVTVŠ; plánovať, viesť a kon

trolovať všetku prácu v oblasti športu; zriaaovať a viesť ško

lenia telovýchovných kádrov; spolupracovať so ŠVTVS na vy

pracovaní a vydaní učebno-metodických pomôcok. 

Odbor_22lLr.2iÉ52Ya2Í /oddelenie plánovacie, hospodársko-
finanôné, hlavná učtáreň, funkčný útvar pre riadenie n«p* Tu
rista/ sa staral o plánovitú výstavbu o využitie.telovýchov
ných a športových zariadení /štadiónov, plavárni, telocviční 
atä./| usmerňoval a kontroloval finanono-hospodársku Sinnosť 
v oblasti telovýchovnej a Športovej práce odborových sväzov 
a ostatných dobrovoľných športových organizácií. 

Písomný materiál S1VTV5 bol prevzatý do ŠSÚA v roku i960, 

čiastoOná skartácia materiálu sa uskutočnila ešte na Sloven

skom výbore CSTV v Bratislave. Registratúra nebola prevzatá 

úplne, Sasť materiálu si ponechal Slovenský výbor ÖSTV. Keáže 

materiál nebol usporiadaný bolo potrebné hneä pri započatí 

spracovania vytriediť zvlášť písomnosti Slovenského ústredného 

výboru Sokola a usporiadať ho podľa štruktúry pôvodcu registra-

túry. Skartáciou úradnej korešpondencie a duplikátov sa objem 

fondu - 58 bm zmenšil na 157 fasciklov /23 bm/. Inventárnu 

jednotku tvoria spisy jedného oddelenia resp» vecnej skupiny. 

Inventárny zoznam zachycuje písomnosti S1VTVŠ ako aj pí

somnosti SÚV Sokola. Vo fonde možno študovať otázky rozvoja 

telesnej výohovy a äportu na Slovensku v období budovania 
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socializmu. 

Inventárny zoznam vyhotovila Jana Kriäková v roka 1965. 

/ 
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Fofflocné knihy ÚV Sokol 

1 Podací protokol /Riaditeľstvo äk6l/ 1 - 470 1950 

2 Podací protokol /Protokol ÚVS-Skolské/ 

Podací protokol /Strelecké ústredie 
ÚVS/ 

/hokejová sekcia/ 

Í» Podací protokol /DielSí protokol 8.1/ 

5 Podací protokol /Protokol 5« 3/ 

6 Podací protokol /Protokol 8. 4/ 

7 Podací protokol /Protokol od 3.12, 
1954 do 18.6.1955/ 

o Podací protokol /Protokol od 18.6. 
1955 do 30.12.1955/ 

9 Podací protokol /Protokol od 2.1. 1 - 4000 
1956 do 3.10.1956/ 

10 Index trestov /zastavenia športovej 1946 
Sinnosti/ 1947 

11 Index 1954 

' 1 - 650 
1 - 181 

289 -394 
1 - 283 
1 - 169 
1 - 113 
1 - 7 

1 - 7654 

4911 - 6910 

6911 - 9935 

1 - 10 
11 - 3510 

1951 
1952 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1954 

1954 

195í» 

1954 
1955 

3511 - 7066 1955 

1956 

Pomocné knihy S1VTVŠ 

12 Podací protokol plánovacieho odde
lenia 

13 Podací protokol športov /Rokovacia 
zápisnica/ 

14 Podací protokol - tajný /Rokovacia 
zápisnica/ 

15 Podací protokol futbalovej sekcie 

16 Podací protokol /Protokol 5. 2/ 

1 - 200 
1 - 286 
1-89 

400 - 498 
1 - 477 

1-31 

1 - 1001 
1 - 765 

766 - 883 

1951 
1952 
1953 

1951 
1952 

1952 

1952 
1953 
1954 

3001 - 4910 1954 
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18 

17 Podací protokol 1 - 557 1955 
1 - i*04 1956 

Podací protokol Komisie pre koordiná- 1-57 195½ 
cia turistiky a cestovného ruchu 1 - 7 1955 
AXTCB/ 

19 Podací protokol 1 - M)59 1956 

20 Index 1950,51 

21 Index /Index B odhora/ 1955 

22 Index 1955 

22 Index 1956 

Index /Index r . 1956 1 1 . / 1956 2h 
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SLOVENSKÍ ÚSTREDNÝ VÝBOR SOKOLA 

Zápisnice a predlohový 
predsedníctva 

13.1. 
5. I. 

2í*. II. -
U. I. 

3.III. -

25.VIII.-

28.1. 
7. I. -

U.III. -

26.III. -

16.IX. -

9.XII. -
13.1. 

31.V. 

materiál 

1.XII.1950 

16.XII.1951 

21.XII.1951 
25.11.1952 

18.VIII.1952 

27.X.1952 

23.XII.1953 
18.II.195U 

27.V.195U 

2.IX.195U 

9.XII.195U 

29.XII.195U 
17.V.1955 

21.XII.1955 

Zápisnice a predlohovy" materiál 
sekretariátu 

9.XII. - 20.XII.19^9 
5.1. - 22.XII.1950 

faso 

2 

3 

U 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7.1. - 30.VII.1951 11 

6.VIII. - 8.XI.1951 
7.1. - 23.IV.1952 12 

2U.IV. - 22.XII.1952 
1. I. - 30.XII.1953 13 

Zápisnice a predlohoyý materiál Pre-
zidiálnej rady ÚV JTO Sokol na Slo
venska 

23.VI. - 21.XII.19U9 1U 
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28 Zápisnice, výpisy zo z á p i s n í c 8 
predlohový m a t e r i á l P r e z i d i é l n e j 
rady Československej obce sokolskej 
v Prahe 

20.17. - J2.XII.1949 
2 5 . 1 , - 1 . I I . 1950 Ik 

29 Zápisnice a predlohový m a t e r i á l 
Predsedníctva Československej obce 
sokolskej v Prahe 

15.VI. - 6.111.19^9 
18. I . - 8 . 11.1950 
1 1 . I . - 12.XII.1951 14 

30 Zápisnice a predlohový m a t e r i á l 
Predsedníctva ŰV BŠO Sokol v Prahe 

1 3 . 1 . * 7 . IV. 1954 15 

28. IV. - 1 . X. 1954 16 

31 Zápisnice Generálneho sekretariátu 
Československej »bee sokolskej v Pra
he 

9. XI. - 22.XII.1950 
11. I. - 28.11. 1951 16 

8.III. -• 19.XII.1951 
25.VI.1952| 17.IX. 1952; 17 

32 Zápisnice z porád oddelenia Športo
vých sekcií 

1951, 1952 17 

33 Zápisnice z porád vedúcich oddelení 

195**, 1955 17 

34 Zápisnice a písomnosti PropagaSno-
výchovnej komisie 

1955 
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35 Zápisnice a aprávy z krajských vý
borov Sokola 

1951 - 1954 

36 Zprévy o priebehu kurzov a.školení 
telovýchovných pracovníkov; organi-
zaSné pokyny, plánovanie e materiál 
na školenie 

1949 - 1955 

37 uznesenie a prejavy prednesená na 
X« celoslovenskej konferencii telo
výchovných a športových pracovníkov 
JTO Sokol 11.-12.III.1950| Materiály 
z III. konferencie Československej 
obce sokolskej 21.X.1950: Výťahy z 
referátov z II. krajského telovýchov
ného aktíva v Košiciach 11.XI.1950; 
Zprévy prednesené na krajskej kon
ferencii Sokola v Košiciach 29.IV. 
1951 a z krajskej konferencie.Sokola 
v Banskej Bystrici 29«IV.1961; Zprá-
vy sjazdovej komisie k í . celoslo
venskému sjazda Sokola v r . 1952. 

1950 - 1952 

38 Zprávy o stave ölenstva a materiál
nych podmienkach sokolských jednôt 
s r. 1948; Zprávy o činnosti špor
tových sekcií z r. 1952; Vyhodnote
nia plnenia úloh z r. 1954, 1955. 

1948 - 1955 
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SLOVBHSKÍ VÍBOR PRE TELESNÚ VÝCHOVU A ŠPORT 

39 Zápisnice, uznesenia a predlohový ma
teriál Predsedníctva 

1, II - 3.VI.1953 21 
21.VI. - 30.IX.1953 22 
14.X. - 16.XII.1953 23 
13. I. - 21.IV.1954 24 
19. V. - 14.VII.1954 25 
28.VII. - 15.XII.1954 26 

9. II. - 26. X. 1955 27 
9. XI. - 21.XII.1955 28 

Uznesenia a predlohový materiál 
1956, 1957 29 

Písomnosti^gredseda^ 

40 Zápisnice a predlohový materiál z pred
sedníctva štátneho výbor a pre telesnií 
výchova a 3port 

22. I. - 5. 11.1953 30 

7. III. - 11.XII.1953 31 
12. I. - 13.VII.1954 32 
27. VII. - 30.XI.1964 33 
4. I. - 3. X. 1955 34 
26. X. - 20.XII.1955 35 

41 Zprávy, návrhy, uznesenia z porád ve
denia štátneho výboru pre telesná vý
chova a Sport 

29.111. - 2.IX.1955 36 
13.IX. - 20.XII.1955 37 

42 Zápisy zo schôdzí kolégia štátneho 
úradu pre telesnú výchova a šport 

1951, 1952 37 
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43 Zápisnice a zprávy z predsedníctva 
ÚV SNF; uznesenia a zprávy Ústred
nej komisie SNF 

1952 - 1955 

44 Uznesenia Sbora povereníkov; zprávy 
pre ÚV KSSj prejavy predseda SIVTVš 
Viktoryho 

1950 - 1955 

45 Zápisnice z porád sekretar iá tu 
1950, 1951 

46 Zápisnice z gremiálnych porád 
1951, 1952 

47 Zápisnice z kolégia 

1953 

48 Zápisnice zo zasadnutí pléna 
1953, 195** 

49 Zápisnice z porád vedúcich odborov, 
oddelení 

1955 

50 Zápisnice z porád hospodárskych po-
vereníctiev o riadení rozvoja teles
nej výchovy 

1953, 1954 

51 1950 i 

204 
52 1951 2 

201 
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5 - 454 
6 - 390 45 

52 - 376 
3 - 339 46 

336 - 530 47 

17 - 1498 48 

1599 - 3996 49 

4100 - 8139 50 

4561 - 4986 

6019 - 6493 

2 - 747 51 

770 - 1626 52 

1678 - 2668 53 

2 - 2495 54 

Oddelenie^organizafeo-inägektorskó^ 

Plány prác IV, referátov KNV; 
zprávy o výsledkoch hospodárenia 
KNV v kapitole telesnej výchovy; 
situačné* zprávy o stave telesnej vý
chovy, podľa krajov; Zprávy zo zasad
nutí predsedníctiev krajských výfcorov 
telesnej výchovy a športu; zprávy 
z inštruktáži a prieskumov na KVTVS 
a na telovýchovných úsekoch. 

53 1952 
54 1953 

55 1954 
56 1955 

Pigoanosti_]ltvarov_SiyTV§£ 

57 1950 

58 1951 

59 1952 

60 1953 

61 1950 55 
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62 1951 56 

63 1955 

64 1954 62 

66 1956 65 

66 1956 64 

67 Zpráyy referenta pre styk s dobro
voľnými športovými organizáciami 
ROH a pracovnými zálohami /DSO ROH 
a PZ/ 

1954 64 

68 Hodnotenia práce na úseku metodickej 
výchovy telovýchovných kádrov; ria
denie trénerskych rád a uôebno-meto-
dických komisií; zprávy o poznatkoch 
získaných z prieskumov, plnenie plánu 
rozvoja.na úseku všestrannej telesnej 
výchovy, z úseku výchovy dobrovoľných 
kádrov 

1950 - 1955 65 

69 Zprávy zo Skolení} osnovy prednášok a 
plány školení; smernice a pokyny pre 
školenia eviSiteľov, trénerov a ostat
ných dobrovoľných telovýchovných pra
covníkov. 

1950 - 1952 66 

1955 67 

1954 68 
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70 Materiály Štafetovej komisie * 

Posolstva miera a priateľstva, 

sekcie PPOV a všeobecnej prípravy 

a zápisy zo schôdzí propagaßno-

výchovnej komisie pri S1VTVŠ 

1954 - 1956 70 

Referájb^telesnej^v^choy^^mládeže^ 

71 športové hry mládeže./ŠHM/ - zprávy 

o priebehu 5asti ŠHM, o výsledkoch 

súťaží; športové Školy dorastu /ŠŠM/ 

- hlásenia o öinnosti; osnovy a zo

znamy Sk 61 

1947 - 1956 71 

Oddelenie^lgortov^a^ägortov^ch^hier^ 

72 Basketbal - osnovy tréningových plá

nov; rozpi8y súťaží; údaje o kva

lifikačných preboroch; programy 

schôdzí basketbalovej sekcie S1VTVŠ 

1952. 1953 73 

73 Cyklistika - Návrhy plánov práce pre 

cyklistické sekcie krajských výbo

rov pre.telesnú výchovu a šport 

/KVTVŠ/; zápisy zo schôdzí cyklis

tickej sekcie S1VTVŠ; Zprávy a hod

notenia cyklistických pretekov 

1953 75 
1954 - 1956 76 

74 futbal - Zápisnice z predsedníetle* 

futbalových sekcií KVTVŠ; zprávy 
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futbalovej sekcie SIVTVS; úradné 
zprávy; zápisnice zo schôdzí tré
nerskej rady futbalovej sekcie 
SIVTVS; futbalové súťaže 

1955 77 
195** 76 
1955 79 
1956 81 

75 Športová gymnastika - Materiály a «prá
va z trénerskej konferencie Špor
tovej gymnastiky 30.X.195*+i Zápis
nice zo zasadnutí riadiacej sekcie 
športovej gymnastiky 

1952 - 1956 82 

76 Hádzaná - ffávrh činnosti sekcie hádza
nej SIVTVS na rok 1953; smernice 
pre súťaže hádzanej; zprávy äportovo-
technickej komisie pri S1VTV5; úrad
né zprávy 

1953 - 1956 82 

77 Hokej - Evidenčné listy popredných slo
venských hokejistov; štatistické ú-
daje pre potreby plánovania v ľado
vom hokeji; uznesenia o ľadovom ho
keji; zprávy.o Činnosti hokejových 
sekcií KVTVS; zprávy z plenárnych 
schôdzí hokejovej sekcie SIVTVS 

1950 - 1954 83 

78 Horolezectvo - Zápisy zo schôdzí horo
lezeckej sekcie SIVTVS; návrhy plá
nov rozvoja za horolezeckú sekciu; 
Zápisy zo schôdzí horolezeckej sekcie 
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Štátneho výboru pre telesná výchova 

a Sportt stanovy, organizaSný poria

dok i správy o plnení plana; halletIn 

horolezeckej sekcie "Zprávy a oznamy" 

1952.- 1954 

1955, 1956 

79 Jachting - Zápisy zo schôdzí predsed

níctva sekcie jaehtinga S1VTVŠ a.zo 

schôdzí výborov sekcie jaehtinga; 

plány práce; zprávy o preborooh 

1951 - 1955 

80 Jazdectvo - Plány práce jazdeckých sekcií 

Zprávy športovo-technickéj a rozhod

covskej komisiet rozpisy preborov 

1955 - 1955 

81 Kolkárstvo- Zprávy kolkárskej sekcie 

SIVTVS; návrhy plánov rozvoja 

1960 - 1954 

82 Krasokoröttlovanie - Zprávy a zápisnice 

zo schôdzí krasokorčuliarskej sekcie 

S1VTVŠ 

1955 - 1954 

85 Ľahká atletika - Zprávy o priebehu súťa

ží v ľahkej atletike; rozpisy prebo

rov; plány rozvoja - výstavba.ľahko-

atletických dráh do roku i960; zprá

vy o opatreniach na z výšenie.úrovne 

ľahkej atletiky na Slovenska; smerni

ce pre príprava a organizovanie ľahko 

atletických 5astí SHMJ úradná zprávy; 

zápisnice z porád o ľahkej atletike 

1951 - 1955 
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Lyžiarstvo - Materiály Klubu sloven

ských turistov a lyžiarov v Trste

nej - plány, rozpočet a vyúčtovanie 

stavby turistického domu v Oravi-

elach; zápisnice z valných zhromaž

dení Klubu slovenských lyžiarov a 

turistov; zpravodajstvo tatranského 

pohára - lyžiarskych majstrovstiev 

Ceskoslovenska 

1947, 194S, 1950 

Zápisnice zo schôdzí krajských vý

borov lyžiarskyeh sekcií; zápisnice 

z porád vedenia lyžiarskych sekcií; 

zápisnice äportovo-technických komi

sií krajov; zápisnice lyžiarskej sek

cie SIVTVS; propozícia pretekov; 

plány Sinnest!; smernice pre skúšky 

rozhodcov 

1951 - 1953 

"Lyžiarske zvesti" * Sasopls; zprávy 

pre tlaS; zprávy z porád lyžiarskej 

sekcie SIVTVS 

1964 

Zápisnice z porád lyžiarskej sekcie 

SIVTVS; zprávy z medzinárodných ly

žiarskych pretekov; zápisnice z porád 

trénerskej rady zjazdovej komisie 

Veľkej ceny Slovenska; "Lyžiarske 

zvesti" 

1955 - 1957 

Plávanie - Zprávy plaveckých sekcií pre 

predsedníctvo SIVTVä o stave a opat

reniach k rozvoju plaveckého športu; 
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správy o priebehu výcvikových kurzov 

plaveckého dorastá; rozpisy plaveckých 

disciplín, výsledky preborov v plavec-

kýoh disciplínách 

1951 - 19 5é 

86 Pästiarstvo - Zápisnice zo schôdzí pred* 

sedníetva pästiarskej sekcie S1VTVS; 

propozície preborov; hodnotenia zápa

sov; plány rozvoja; korešpondencie 

sekcií; zprávy pästiarskych sekcií 

KVTVS 

1954 - 1955 

87 Sokolovské preteky brannej zdatnosti /SPBZ/ 

- pokyny pre preteky; hodnotenia a sprá

vy o prevedení 

1950, 1951 

88 Stolný tenis - zprávy o činnosti stolno

tenisovej sekcie SIVTVš; korešponden

cia a plány práce stolnotenisových sek

cií K7ÍVÖ 

1953 - 1954 

89 Streleetvo - Zápisnice zo schôdzí strelec

kej sekcie SIVTVSj plány űloh 

1953 - 1954 

90 Šerm - zápisnice zo zasadnutí.predsedníctva 

šermiarskej sekcie SIVTVŠ; plány rozvo

ja šermu; rozbory prác streleckých sekcií 
KVTV5 

1953 - 1954 
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91 Ťažká atletika - Stanovy Slovenského 

sväzu ťažkej atletiky; výročná 

správa náoelníctva Slovenského svä

zu ťažkej atletiky z r. 19^91 sprá

vy o činnosti sekcií vzpierania a 

zápasenia KV TVŠ; zápisy zo zápas-

níekeho ústredia ÖOS; zápisnice zo 

schôdzí trénerskej rady SVTVS; zá

pisnice zo schôdzí sekcie ťažkej at

letiky S1YTVS| rozbory preborov a 

súťaží 

19^7 - 1955 
195^ - 1955 

92 Turistika - Zápisnice zo schôdzí turis

tickej sekcie SÚV Sokola; organizácia, 

turistiky a domáceho cestovného ruchu; 

záležitosti hlavnej správy turistic

kých chát; návrhy na rozvoj turistiky 

1960 - 195í* 

Zápisnice zo schôdzí turistickej sek

cie S1VTYŠ; plány hlavných úloh a roz

voja turistických sekcií KVTVS; zprávy 

o Činnosti turistických sekcií KVT7S; 

zprávy o plnení plánu rozvoja turisti

ky; propozície orientačných preborov 

191* 

Zápisnice zo schôdzí turistickej sek

cie S1VTVŠ; plány práce; zápisy z ak

tívov predsedov turistických sekcií 

na Slovensku 

1956 

93 Volejbal - Zápisnice zo schôdzí Komisie 

mládeže pri volejbalovej sekcii S1VTVŠ 
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Zprávy o Sinnosti volejbalovej sek

cie S1VTVŠ a plnení úloh vyplávajú

cich z plana rozvoja; zprávy s vo

lejbalových sústredení; tréningové 

plány; propozície kvalifikaSnýeh pre-

borov 

1952, 195**, 1955 102 

Vodáetvo - Zápisnice zo schôdzí vodáckej 

sekcie S1VTVŠ; zápisnice zo schôdzí 

vodárskych sekcií KVTVS; zápisnice 

jachtingovej komisie pri vodáckej sek

cii SIVTVS;.zprávy zo sústredení; plá

ny Sinnosti; rozhodcovské správy z 

pretekov 

1955 - 195*f 103 

195**.- 1955 10*f 

1955, 1956 105 

I* celoätátna spartakiáda -

Zápisnice Slovenského výkonného.vý

bor» I« celoštátnej spartakiády; 

Zprávy s prieskumov o stave príprav 

X* celoštátnej spartakiády 106 

Zprávy a materiál z okresných spar

takiád 107 

Krajské.spartakiády -zprávy o stave 

príprav, vyhodnotenia, inštrukcie 108 

Zprávy o priebehu zimnej Sasti Z»ce

loštátne j. spartakiády, hodnotenia 

výsledkov; "Zpravodaj zimnej časti 

spartakiády.» 110 
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Zprávy športových skapín, Steba 

a hospodárskej skupiny I. celo

štátnej spartakiády; uznesenia 

predsedníctva} plány propagácie 

spartakiády; plány priprav I.CS 

u Štátnych pracovných zálohtlib

reto a soénar propagačnej putov

nej výstavy I.CS 111 

"Zpravodaj" OTTVS k I.CS 112 

»»Zpravodajstvo I.CS" 115 

Hotový materiál k hromadným vystú

peniam II1* 

1955 

Plánovanie -.výstavba telovýchovných 

objektov; plány potreby pracovníkov 

1%8 - 1950 115 

Smernice; rozpisy plánov; pasporti-

zácla telovýchovných objektov; poli

tické smernice, plány úloh, stav pl

nenia plánov 

1951 116 

Výhľadová plány výstavby telovýchov-. 

nýoh zariadení; sumáre plánu výkonov; 

návrhy plánu výkonov jednôt; rozbory 

kontroly plnenia plánu 

1952 117 
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Plány úloh KNV;.plány stavebno-

montážnych prác; Síselný plán roz

voja na úseku telesnej výchovy a 

športa 

1953 118 

Plány výkonov; plány nositeľov vý

konnostných tried; rozpisy plánov 

rozvoja; súhrnné výkazy o zložení 

mzdových fondov v organizáciách 

SIVTVS; návrh plána rozvoja teles

nej výchovy a športa; zprávy o hos

podárení 

195** 119,120 

Komentáre k.návrhom plánov prác sek

cií äportov; plány rozvoja sekcií 

športov; vyúStovanie I. CS 

1955 121 

Výpisy z uznesení vlády o kontrole 

plnenia plánu; zprávy o prevedení 

rozpisov štátneho plánu rozvoja ná

rodného hospodárstva 

1956 122 

97 Investície - návrhy plánov investiönej 

výstavby podlá krajov; zprávy o pl

není plánu investícií 

1951 - 1953 125 

Štatistické údaje o plnení plánu 

investiSnej výstavby; výkazy géne-

rálnych opráv 

1953 - 1956 12** 
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98 RozpoSty - návrhy rozpočtov za úsek 

telesnej výchovy a športu; podrob

né rozpisy a odôvodnenia rozpočto

vých plánov 

19**9 - 1954 128 

1954 - 1957 126 

Stavebné projekty 127-130 

Pj^ő^^útvar^SlVTVS^-^Taristaj 

99 Zápisnice z porád Koordinačnej komisie 

pre turistika a cestovný ruch; zápisni

ce z.porád Hlavnej správy turistických 

chát; mesačné hlásenia o spotrebe mate

riálov; hlásenia iíverov; výkazy tržieb 

1953 131 

Prehľady plnenia plánu; hlásenia o údržbe 

chát a turistických zariadení; záznamy 

z pracovných porád Koordinačnej komisie 

pre turistiku a cestovný ruch; zprávy o 

montáži sedačkového výťahu na Chopok; in

formačné obežníky; tvorba cien u n*p« Tu

rista; mesačné výkazy o plnení plánu; 

"Pokyny a smernice" - zpravodajský bulle

tin; "Služební zprávy" - bulletin 

195** 131-13** 

Zápisnice Koordinačnej komisie prejturis-

tiku a cestovný ruch; služobné zprávy a 

revízie; reorganizácia turistického po

hostinstva; pokyny a smernice 

1955 135,156 
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Zoznamy toriatických objektov; zprávy 

o plnení plána tržieb a výkonov; vývo«p 

jový plán 1956-1960; investiSné álohy; 

opatrenia k rozvoja cestovného racha a 

taristiky 

1956 136,137 
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