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Úvod  

 

 

 

Augustín Michalička sa narodil 31.augusta 1914 v Bratislave. Otec bol vyučený tesár, 

ktorý zahynul v prvej svetovej vojne a matka pracovala ako práčka bielizne. Augustín 

Michalička mal štyroch súrodencov. Po skončení troch tried meštianskej školy pracoval 

dva roky na stavbách1. U jedného zo svojich bratov sa zároveň začal učiť murárskemu 

remeslu, ale učenie nedokončil.  Po absolvovaní jednoročného obchodného kurzu YMC-y 

pracoval od 7.júla 1931 do 30.septembra 1936 ako úradník v Prvej pražskej nemocenskej 

poisťovni v Bratislave. V období od 1.marca 1939 do 30. septembra 1949 zastával  

úradnícke miesto v Nemocenskej poisťovni súkromných úradníkov v Bratislave. Po roku 

1945 v premenovanej Národnej poisťovni.  

 V mladosti sa angažoval v sociálnodemokratickom hnutí, ktoré však v polovici 

tridsiatych rokov kvôli ideovým rozporom opustil. Do ilegálnej KSS vstúpil roku 1940 

a aktívne sa zapájal do jej odbojovej činnosti. Rozmnožoval letáky, plagáty, ukrýval 

písacie a rozmnožovacie stroje. 

 Po oslobodení Československa bol jedným zo zakladateľov komunistického Zväzu 

slovenskej mládeže. Pôsobil v jeho ústrednom výbore, neskôr sa stal ústredným 

tajomníkom zväzu a od roku 1947 pôsobil vo funkcii podpredsedu. Zároveň bol až do roku 

1948 členom predsedníctva oblastného výboru KSS.  

 Od 1.októbra 1949 bol prijatý do aparátu strany. Bol vo funkcii vedúceho oddelenia 

plánovania, obchodu a peňažníctva KV KSS v Bratislave. Od roku 1950 sa stal prvým 

zástupcom vedúceho tajomníka KV KSS, neskôr vedúcim tajomníkom KV KSS 

v Bratislave.2  

 Na X.  zjazde KSS v dňoch 13. – 15.júna 1953 bol zvolený za člena Ústredného 

výboru KSS. Zároveň bol spolu s Karolom Bacílkom, Ľudovítom Benadom, Júliusom 

Bránikom, Marekom Čulenom, Pavlom Davidom, Michalom Falťanom, Jozefom Krížom, 

                                                 
1 MARUŠIAK, J.: Michalička Augustín. Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Ed. J. Pešek. Prešov    
   2003.s.226                                   
2 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 833, zasadnutie P ÚV KSS, 14.2. 1953 
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Ondrejom Pavlíkom, Jánom Púllom, Rudolfom Strechajom, Viliamom Širokým 

a Františkom Zupkom zvolený za  člena predsedníctva a tajomníka ÚV KSS.3  Do funkcie 

tajomníka ÚV KSS bol Augustín Michalička uznesením predsedníctva ÚV KSS schválený 

ešte na zasadnutí tohto voleného orgánu dňa 14.2.1953.4 Spolu s ním bol schválený do 

funkcie tajomníka ÚV KSS aj Jozef Kríž. Vo funkcii tajomníka ÚV KSS Augustín 

Michalička nahradil svojho odvolaného predchodcu Miloša Gosiorovského. Do 

kompetencie tajomníka ÚV KSS Augustína Michaličku v návrhu novej štruktúry aparátu 

ÚV KSS spadali tieto oddelenia: oddelenie propagandy a agitácie, oddelenie škôl, kultúry 

a umenia a oddelenie ostatných masových organizácií. Toto posledne menované oddelenie 

malo vzniknúť rozčlenením pôvodného oddelenia masových organizácií na oddelenie 

orgánov ROH a ČSM a oddelenie ostatných masových organizácií. Do kompetencie 

oddelenia orgánov ROH a ČSM by okrem problematiky týchto organizácií spadal aj 

Slovenský úrad dôchodkového zaistenia.  Pod oddelenie propagandy a agitácie spadali 

okrem samotnej straníckej propagandy a agitácie otázky fungovania straníckych škôl, 

Ústavu dejín KSS, otázky tlače, polygrafického priemyslu, vydavateľstiev, obchodu 

s knihami, rozhlasu, Československej tlačovej kancelárie. Vedúcim oddelenia bol Július 

Šefránek. Neskôr bol odvolaný a nahradený Vasiľom Biľakom. Oddelenie škôl, kultúry 

a umenia malo na starosti napr. komunikáciu s Povereníctvom školstva a osvety, 

Povereníctvom pracovných síl, riešilo otázky filmu, vedy (Slovenská akadémia vied, 

Slovenský výbor pre veci umenia pri Zbore povereníkov). Vedúcim tohto oddelenia bol 

Dr. Ľudovít Bakoš. Rovnako aj on bol uvoľnený z tejto funkcie a nahradený zástupcom 

Jánom Telúchom. Dr. Ľudovít Bakoš ďalej pôsobil vo funkcii predsedu Slovenského 

výboru pre veci umenia pri Zbore povereníkov. Do kompetencie oddelenia ostatných 

masových organizácií  mali spadať otázky a problematika Akčného výboru národného 

frontu, Zväzu československo – sovietskeho priateľstva, Zväzu protifašistických 

bojovníkov, Zväzu invalidov, Výbory žien, Výbory obrancov mieru. Za vedúcu oddelenia 

bola navrhnutá Jolana Hercková – Durná.5 V neskoršom období však samostatnú 

existenciu oddelenia ostatných masových organizácií nebadáme. V aparáte ÚV KSS, 

                                                 
3 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 35, A. Zjazdy, konferencie, A. III. X. zjazd KSS,            
   13. – 15. 6. 1953  
4 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 833, zasadnutie P ÚV KSS, 14. 2. 1953 
5 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 833, zasadnutie P ÚV KSS, 14. 2. 1953 
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samozrejme okrem ostatných oddelení sledujeme len oddelenie masových organizácií, 

ktoré spolu s oddelením straníckych orgánov, oddelením hospodárskej správy, technickým 

sekretariátom a Komisiou straníckej kontroly spadalo pod zodpovednosť tajomníka ÚV 

KSS Pavla Davida. Tajomník ÚV KSS Augustína Michaličku zodpovedal za oddelenia 

propagandy a agitácie a škôl, vedy a umenia.6   

 Na zasadnutiach volených orgánov ÚV KSS, najmä však na zasadnutiach 

predsedníctva ÚV KSS bol tajomník Michalička poverovaný úlohami, za splnenie ktorých  

tomuto kolektívnemu, straníckemu orgánu zodpovedal. Hneď po svojom nástupe do 

funkcie tajomníka ÚV KSS začiatkom marca 1953 bol poverený „mobilizáciou“ 

pracujúcich bratislavských závodov, úradov a inštitúcií ohľadom konaní smútočných akcií 

po úmrtí J. V. Stalina, neskôr prezidenta republiky Gottwalda.  

 Predložil a zároveň mal za úlohu zrealizovať zriadenie, ako aj celkovú organizáciu 

straníckeho, vydavateľského podniku Pravda, vydavateľstvo ÚV KSS. Za zodpovedného 

politického vedúceho navrhol hlavného redaktora Pravdy Dr. Bohumila Marka, za riaditeľa 

tohto podniku Juraja Petríka.7  

 Pripravoval a viedol celú redakčnú prácu súvisiacu s vydávaním prác straníckych 

a politických predstaviteľov. Bol členom viacerých redakčných komisií. Predkladal 

predsedníctvu ÚV KSS zoznamy ustanovených akademických funkcionárov na vysokých 

školách, rozhodoval o obsadzovaní funkcií vo vedení Slovenskej akadémie vied, riešil 

personálno – kádrové otázky vydavateľstiev, redakcií. Pripravoval a viedol vysvetľovaciu 

kampaň o novej školskej vzdelávacej sústave, o novom školskom zákone. Zúčastňoval sa 

konaní krajských konferencií KSS, v období príprav zjazdu KSS bol poverovaný prípravou 

a zabezpečením tejto úlohy z hľadiska agitačno – propagačneho. Rozhodoval 

o systematizácii Ústrednej politickej školy KSS. Pravidelne viedol a vykonával prieskumy 

v masovokomunikačných prostriedkoch, v rozhlase, v televízii kde svoju pozornosť 

sústreďoval na otázky a riešenie problematiky straníckej propagandy a agitácie. Navrhol 

zriadiť múzeum o živote a práci Klementa Gottwalda vo Vrútkach, ako aj osadenie 

pamätných tabúl tomuto funkcionárovi vo Vrútkach a v Banskej Bystrici. V Bratislave 

                                                 
6 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 834, zasadnutie P ÚV KSS, 28. 2. 1953 
7 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 835, zasadnutie P ÚV KSS, 4. – 7. 4. 1953  
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navrhol zriadiť Múzeum V. I. Lenina, ktoré by bolo v správe Povereníctva školstva a vedy, 

inak by však bolo usmerňované Ústavom dejín KSS.8   

 Tajomník ÚV KSS Augustín Michalička pravidelne na zasadnutí volených orgánov 

ÚV KSS referoval o práci a chode organizácií národnostných menšín, napr. Csemadok, 

predkladal plány práce a učebné osnovy Ústrednej politickej školy KSS, podával správy 

o situácii medzi študentmi na vysokých školách. Pod jeho gesciou sa konali spoločné 

stretnutia zástupcov ÚV KSČ a ÚV KSS zodpovedných za oblasť agitácie, propagandy, 

vedy, školskej politiky a umenia. Spolupodielal sa na prácach Výboru pri Zbore 

povereníkov pre výstavbu Slavína. Riadil a koordinoval presuny a náborové akcie učiteľov 

v jednotlivých krajoch na Slovensku. Predkladal správy o činnosti útvarových organizácii 

KSS na krajských správach Ministerstva vnútra, zriadil referentský zbor pri ÚV KSS, ktorý 

bol zložený z vedúcich funkcionárov strany, povereníkov a poslancov. Jeho úlohou bolo 

referovať o vnútropolitických i medzinárodných otázkach na dôležitých zasadnutiach, 

verejných schôdzach strany, v predvolebnej a predzjazdovej kampani.9 V spolupráci 

s Povereníctvom školstva riešil problematiku zvyšovania odbornej kvalifikácie učiteľov, 

s dôrazom najmä na diaľkové štúdium. Straníckym vedením bol začiatkom roku 1954 

poverený zvolaním ustanovujúceho valného zhromaždenia Kultúrneho spolku 

ukrajinských pracujúcich. 

 V súvislosti s prípravou politického procesu so skupinou „buržoáznych 

nacionalistov“, Gustávom Husákom, Danielom Okálim, Ladislavom Holdošom, 

Ladislavom Novomeským a Ivanom Horváthom bol na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS 

18.marca 1954 poverený zabezpečením redaktorov, ktorí sa tohto procesu zúčastnia. 

Zároveň sa stal spolu s Pavlom Davidom, Ondrejom Klokočom, Dr. Ladislavom Gešom, 

Dr. Melichárom a plk. Múčkom členom Komisie pre politické zabezpečenie priebehu 

procesu. „Úlohou komisie bude pripraviť správy do tlače a rozhlasu z procesu, ako 

i rozhodovať o všetkých otázkach v súvislosti s organizačnou prípravou a priebehom 

procesu.“10  

                                                 
8 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 840, zasadnutie P ÚV KSS, 25. 6. 1953, arch. šk. č.      
   845, zasadnutie P ÚV KSS, 22.8. 1953   
9  MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 854, zasadnutie P ÚV KSS 16. 1. 1954 
10 Bližšie o problematike pozri MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 859, zasadnutie P ÚV  
    KSS, 18. 3. 1954  
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 Ďalej v tomto období riešil organizačné otázky otvorenia Múzea Petra Jilemnického 

vo Svätom Juri, doporučoval ašpirantov na štúdium do ZSSR, reorganizoval personálno – 

kádrové zastúpenie napr. v Československom rozhlase, vypracovával návrhy na udelenie 

štátnych vyznamenaní, podával návrhy na menovanie nových profesorov na vysokých 

školách. Vo svojej agende sa mnohokrát venoval riešeniu bytových problémov 

pracovníkov rezortov školstva a vedy.   Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS 9.júna 1954 

predložil návrh Rady Slovenskej univerzity v Bratislave, aby tejto ustanovizni pri 

príležitosti 35. výročia jej založenia bolo umožnené navrátiť sa k pôvodnému názvu 

Komenského univerzita, ktorý roku 1939 stratila.11 K jeho najbližším spolupracovníkom 

patrili jednotliví vedúci oddelení, oddelenie propagandy a agitácie viedol Štefan Brenčič a 

oddelenie školstva, vedy a pracovných záloh Matej Lúčan. Na čele oddelenia kultúry stál 

Miloslav Sulek.12   

 Tajomník ÚV KSS Augustín Michalička pravidelne referoval o problematike 

vzdelávania a školstva národnostných menšín, koordinoval prípravy celoslovenských 

konferencií učiteľov a školských pracovníkov. Pravidelne sa zúčastňoval zasadnutí 

najvyšších orgánov umeleckých zväzov a ľudových, umeleckých kolektívov na Slovensku. 

Spolurozhodoval o vedúcich funkciách v týchto profesných, umeleckých združeniach. Na 

zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 23.decembra 1954 navrhol do funkcie riaditeľa 

Ústavu dejín KSS Bohumila Gracu, neskoršieho tajomníka ÚV KSS.13  

 V súvislosti s nárastom svojej agendy ohľadom riešenia organizačných otázok, 

celkovým pôsobením a rozšírením práce Slovenskej akadémie vied tajomník Michalička 

na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 28.mája 1955 predložil návrh na rozšírenie 

systematizácie oddelenia škôl a vedy ÚV KSS o samostatný referát pre vedu s dvoma 

pracovníkmi.14  Svoje právomoci a vplyv tajomníka ÚV KSS využil aj na jeseň toho istého 

roku, kedy na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 3.septembra 1955 predložil návrh 

novej systematizácie oddelenia propagandy a agitácie ÚV KSS. Ten spočíval vo vytvorení 

odborov funkčných a odboru územného. „Ruší sa doterajší odbor agitácie a z oddelenia 

kultúry prechádza do oddelenia propagandy a agitácie osveta. V odbore propagandy nie sú 

                                                 
11 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 865, zasadnutie P ÚV KSS, 9. 6. 1954 
12 Bližšie o návrhu systematizácie oddelení ÚV KSS pozri MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch.  
    šk. č. 873, zasadnutie P ÚV KSS, 17. 9. 1954  
13 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 880, zasadnutie P ÚV KSS, 23. 12. 1954  
14 MV SR – SNA Bratislava, Fond. ÚV KSS, arch. šk. č. 895, zasadnutie P ÚV KSS, 28. 5. 1955 
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úseky podelené podľa útvarov RSŠ, ale podľa jednotlivých predmetov, ktoré sa v Roku 

straníckeho školenia vyučujú. Okrem toho sa zužuje úsek lektorského zboru na 

ekonomickú propagandu a na propagandu medzinárodných vzťahov. Doporučujeme 

presunúť agendu cirkevných otázok z II. oddelenia do oddelenia propagandy a agitácie tak, 

ako to uskutočnili na ÚV KSČ.“15   

 Pravidelne podával informácie o nových edičných plánoch vydavateľstiev 

a redakcií, o činnosti pobočky Československej tlačovej kancelárie na Slovensku. 

Mimoriadnu pozornosť venoval zabezpečeniu ideovo-politickej prípravy zjazdu 

slovenských spisovateľov na jar roku 1956. Tajomník ÚV KSS Augustín Michalička 

pozorne sledoval a usmerňoval činnosť Slovenského úradu pre veci cirkevné. Na 

zasadnutiach volených orgánov ÚV KSS podrobne informoval o cirkevno-politickej 

situácii v krajine. 

 Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS 20.júla 1956 spolu s Vojtechom Daubnerom 

predložil návrh na vydávanie bratislavského Večerníka. Noviny mala v termíne od 

1.septembra 1956 vydávať Slovenská odborová rada.16  

 Opätovnú organizačno-systematizačnú zmenu navrhol tajomník Michalička na 

zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 12.októbra 1956. Zmena spočívala v zlúčení 

oddelenia školstva a vedy a oddelenia kultúry do jedného oddelenia pod názvom oddelenie 

školstva, vedy a kultúry ÚV KSS. Do funkcie vedúceho tohto oddelenia navrhol Ondreja 

Klokoča a do funkcie jeho zástupcu Andreja Sarvaša, obidvoch svojich dlhoročných 

spolupracovníkov.17  

 Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 15.marca 1957 predložil návrh na 

zvolanie zakladajúcej konferencie Zväzu slovenských divadelných umelcov. Predsedom 

zväzu sa stal Andrej Bagar.18  

 Všetky realizované filmové scenáre z tohto obdobia prechádzali jeho schvaľovacím 

procesom. Rovnako aj personálne obsadenie vedúcich funkcionárskych postov v oblasti 

slovenskej filmovej a  televíznej tvorby.  

                                                 
15 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 902, zasadnutie P ÚV KSS, 3. 9. 1955 
16 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk, č. 926, zasadnutie P ÚV KSS, 20. 7. 1956 
17 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 930, zasadnutie P ÚV KSS, 12. 10. 1956 
18 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 943, zasadnutie P ÚV KSS, 15. 3. 1957 
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 Sledoval a následne straníckym orgánom pravidelne referoval napr. o výstavbe 

pamätníkov po celom Slovensku venovaných obetiam druhej svetovej vojny, s nemalým 

dôrazom najmä na bratislavský Slavín. 

 Poslednýkrát bol tajomník ÚV KSS Augustín Michalička prítomný na zasadnutí 

predsedníctva ÚV KSS dňa 12. mája 1958. Predložil ešte návrh textu rezolúcie zjazdu 

KSS, ktorý sa konal v dňoch 16. – 18.mája 1958.19  Vo svojej funkcii bol nahradený 

mladým,   35 – ročným Jozefom Lenártom.  

 Po ukončení pôsobenia v aparáte ÚV KSS, ktoré sa viaže ku dňu 20.máj 195820 bol 

Augustín Michalička menovaný prvým námestníkom povereníka školstva a kultúry. V 

tejto funkcii zotrval až do roku 1968, po roku 1967 ako námestník povereníka SNR pre 

kultúru a informácie. Na Slovensku sa v roku 1967 totiž vytvorilo samostatné Povereníctvo 

SNR pre školstvo a Povereníctvo pre kultúru a informácie.21  

 V období rokov 1968 – 1970 pôsobil vo funkcii vedúceho odboru Slovenského 

ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Od roku 1970 do roku 1980 bol 

Augustín Michalička vo funkcii prvého námestníka primátora hlavného mesta SSR 

Bratislavy. V tejto funkcii mal v kompetencii školstvo a kultúru, riadenie cirkevnej 

politiky, zdravotníctva a sociálne veci.22  

 V čase svojho pôsobenia v aparáte ÚV KSS bol Augustín Michalička nielen členom 

Ústredného výboru KSS, ale aj členom jeho volených orgánov. Do roku 1955 bol členom 

predsedníctva a do roku 1958 členom sekretariátu. Po ukončení členstva v kolektívnom 

najvyššom orgáne Ústrednom výbore KSS roku 1962 bol do roku 1968 členom Ústrednej 

kontrolnej a revíznej komisie KSS. V období rokov 1954 – 1960 bol poslancom 

Národného zhromaždenia. V sedemdesiatych rokoch bol členom predsedníctva 

Československej spoločnosti pre medzinárodné styky a podpredsedom Vládnej komisie 

SSR pre výstavníctvo. 

 Augustín Michalička bol ženatý. S manželkou Jaroslavou, ktorá pracovala ako 

uznávaná pediatrička zaoberajúca sa problematikou výživy detí a mládeže mal tri dcéry, 

                                                 
19 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 980, zasadnutie P ÚV KSS, 12. 5. 1958  
20 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 46, osobné spisy pracovníkov ÚV KSS 
21 RÁKOŠ, E., RUDOHRADSKÝ, Š.: Slovenské národné orgány 1943 – 1968. Bratislava 1973. s.  399 
22 MARUŠIAK, J.: Michalička Augustín. Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Ed. J. Pešek Prešov  
    2003. s. 229 
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Jaroslavu, Augustínu a Zuzanu.23 Manželka bola členkou Slovenskej akadémie vied 

a univerzitnou profesorkou.  

 Augustín Michalička zomrel v Bratislave, 8.januára 1998. 

 

 

 

 Písomnosti vzniknuté z činnosti tajomníka ÚV KSS Augustína Michaličku sa 

prevzali do Slovenského národného archívu v priebehu rokov 1990 – 1993 v zmysle 

ustanovenia § 3 odst. 3 písmeno b) ústavného zákona č. 496/1990 Zb. o prinavrátení 

majetku Komunistickej strany Česko – Slovenska  ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej 

Republiky spolu s ostatnými písomnosťami zaniknutého Ústredného výboru KSS, ktoré 

boli v správe Ústavu sociálnych a politických teórií (bývalý Ústav marxizmu – leninizmu 

ÚV KSS). 

 Rozsah písomností nie je veľký, tvoria ho len tri archívne škatule. Časovú hranicu 

tvoria roky 1953, 1955 – 1958. Absentujú archívne dokumenty z roku 1954. Písomnosti sa 

prevzali do Slovenského národného archívu nespracované, len uložené v archívnych 

škatuliach. Jazykom písomností je slovenčina, s výnimkou niekoľkých jednotlivín, ktoré sú 

v českom jazyku. Písomnosti sme usporiadali na základe vecného, obsahového členenia 

z dôrazom na prehľadnosť a výpovednú hodnotu. Štruktúra usporiadania fondového 

pododdelenia je nasledovná: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. 46, osobné spisy pracovníkov ÚV KSS 
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B. Volené orgány 

 

 

B. IV. Písomnosti tajomníkov Ústredného výboru KSS 

 

 

B. IV. IV. Tajomník Ústredného výboru KSS Augustín Michalička 1953, 1955 – 1958 

 

 

B. IV. IV. 1. Komunistická strana Slovenska 

 

 

B. IV. IV. 2. Propaganda a agitácia 

 

 

B. IV. IV. 3. Školstvo 

 

 

B. IV. IV. 4. Veda 

 

Slovenská akadémia vied 

 

 

B. IV. IV. 5. Tlač 

 

Redakcie 

 

Vydavateľstvá 

 

Rôzne 
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B. IV. IV. 6. Kultúra 

 

Divadelníctvo 

 

Výtvarníctvo 

 

Literatúra 

 

Rôzne 

 

 

B. IV. IV. 7. Národnostná problematika 

 

B. IV. IV. 8. Cirkevná problematika 

 

B. IV. IV. 9. Národné hospodárstvo 

 

B. IV. IV. 10. Ostatné 

 

 

 

 Do časti B. IV. IV. 1. sme zaradili spisový materiál obsahovo sa viažuci  priamo 

k straníckej problematike. Sú tu zoznamy prednášok vypracované pedagógmi Ústrednej 

straníckej školy pri ÚV KSS, žiadosť oddelenia školstva a vedy ÚV KSČ o umožnenie 

štúdia archívnych materiálov v archíve ÚV KSS ašpirantovi Moskovskej štátnej univerzity 

Karlovi Jechovi, plán výborových a výročných členských schôdzí v okrese Čadca. Ďalej 

sme sem zaradili návrh zmeny platových smerníc Ústrednej straníckej školy pri ÚV KSS; 

je tu list bývalého tajomníka ÚV KSS Miloša Gosiorovského z 13. marca 1953, v ktorom 

vysvetľuje svojmu nástupcovi, tajomníkovi ÚV KSS Michaličkovi dôvody svojho 

viacnásobného príchodu do budovy ÚV KSS. Pre doplnenie uvádzame, že Miloš 
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Gosiorovský bol na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS v dňoch 7. – 8. februára 1953 náhle 

odvolaný z funkcie tajomníka ÚV KSS a hrozilo mu zatknutie, bolo preto „nemysliteľné“, 

aby opätovne vstúpil do budovy ÚV KSS.  

 V časti B. IV. IV. 2. sú písomnosti, ktorých obsahom je problematika propagandy 

a agitácie. Nachádza sa tu žiadosť vtedajšieho vedenia Československého štátneho filmu 

Bratislava o posudok k scenáru autorov Ivana Bukovčana a Jozefa Macha k filmu 

Kamaráti moji..., ako aj samotný literárny scenár, spisový materiál o problematike návštev 

obcí na Slovensku putovnými, zájazdovými kinami, návrh vedenia Československého 

rozhlasu v Bratislave na usporiadanie Veľkej jubilejnej rozhlasovej výstavy, ale aj výročná 

správa bilancujúca činnosť Múzea V. I. Lenina v Bratislave za rok 1954. 

 Do časti B. IV. IV. 3. sme zaradili písomnosti vypovedajúce o stave a úrovni 

výučby a celkových pomeroch na fakulte baníctva v Košiciach, hodnotiacu správu 

vypracovanú zástupcami oddelenia školstva a vedy ÚV KSČ týkajúcu sa stavu a poznatkov 

získaných počas ich pobytu na Slovensku v oblasti školstva, vedy ale aj kultúry a umenia. 

Ďalej sme sem zaradili spisový materiál ohľadom problematiky pridelenia budovy bývalej 

YMCY v Banskej Bystrici Vyššej pedagogickej škole, stanovisko vedenia Slovenskej 

akadémie vied k znovuvytvoreniu Vysokej školy technickej v Brne a k problematike 

výchovy inžinierskeho dorastu pre civilný sektor Vojenskou technickou akadémiou, návrh 

univerzitných profesorov Juraja Čečetku a Antona Jurovského na zriadenie 

Psychologického kabinetu pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Ďalej sa tu 

nachádza prípis Štátneho projektového ústavu pre výstavbu miest a dedín Bratislava 

ohľadom zabezpečenia výstavby 300 bytových jednotiek pre potreby školstva 

v bratislavských Krasňanoch roku 1957.  

 V časti B. IV. IV. 4. je uložená skupina písomností pod názvom Slovenská 

akadémia vied. Nachádzajú sa tu zachované materiály zo štyroch zasadnutí predsedníctva 

Slovenskej akadémie vied z obdobia 20.jún až 19.september 1955. Ďalej sa v tejto skupine 

písomností nachádza spisový materiál ohľadom zriadenia Veterinárneho laboratória 

v Biovete, národnom podniku v Nitre, správy vypracované akademikom Dionýzom 

Blaškovičom, jedna o jeho účasti na XIII. všezväzovom zjazde hygienikov, epidemiológov 

a infekcionistov v Leningrade v júni 1956, druhá o infekčných ochoreniach, ktoré sa 

vyskytli medzi zamestnancami Virologického ústavu v období od 3. – 15.decembra 1956. 
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Uložili sme sem ďalej prejav predsedu Slovenskej akadémie vied Ondreja Pavlíka 

o prvých dvoch rokoch činnosti tejto inštitúcie prednesený na pôde SNR 16.júna 1955, 

prípis MV KSS v Bratislave o vykonávaní kádrovej politiky medzi zamestnancami 

Slovenskej akadémie vied, intervenciu akademika Dionýza Blaškoviča zaslanú 

tajomníkovi ÚV KSS Michaličkovi ohľadom riešenia bytovej otázky zamestnankyne 

Virologického ústavu Ing. O. Laučíkovej, ako aj žiadosť akademika Dionýza Blaškoviča, 

aby mu bolo umožnené vzdať sa funkcie poslanca Národného zhromaždenia a členstva vo 

Svetovej rade mieru a predsedníctve Československého výboru obrancov mieru, kvôli 

plnému venovaniu sa problematike výskumu pandémie chrípky. 

 Časť B. IV. IV. 5. pozostáva zo skupín písomností Redakcie, Vydavateľstvá 

a Rôzne. Do skupiny Redakcie sme zaradili zachované písomnosti týkajúce sa činnosti 

redakcií tlačových orgánov Pravda, Práca, ÚJSZÓ. Spisový materiál dokumentuje 

problematiku hospodárenia a vyplácania honorárov redaktorom, riešenie kádrových, ale aj 

odborných, pracovných otázok. Ďalej sa tu nachádza správa – reakcia na vystúpenie 

zástupcu juhoslovanských novinárov na tlačovej konferencii Zväzu československých 

novinárov v Bratislave v júni 1956, spisový materiál ohľadom pozvania predstaviteľov 

redakcie novín Volkstimme do bratislavskej Pravdy.  

 Obdobný charakter majú písomnosti nachádzajúce sa v skupine pod názvom 

Vydavateľstvá. Týkajú sa vyšetrovania krádeže 300 kníh z vydavateľstva ÚV KSS Pravdy, 

problematiky pracovných, edičných činností vo vydavateľstvách Práca, Slovenská kniha  

n. p., Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenské vydavateľstvo politickej 

literatúry. Nachádzajú sa tu aj štatistické rozbory nákladov denníkov Pravda a ÚJSZÓ.   

 Do skupiny písomností Rôzne sme zaradili spisový materiál ohľadom zastavenia 

vydávania odborného časopisu Chemické zvesti, o plánovaní celkovej, všeobecnej edičnej 

činnosti, vo veci výstavby novej tlačiarne v Banskej Bystrici. Nachádza sa tu ďalej návrh 

oddelenia kultúry ÚV KSČ na vydávanie celoštátneho tlačového orgánu ministerstva 

kultúry a správa KV KSS v Bratislave o nedostatočnej príprave Dňa tlače straníckymi 

orgánmi v Bratislave 20.septembra 1956. 

 Časť B. IV. IV. 6. je tvorená skupinami písomností Divadelníctvo, Výtvarníctvo, 

Literatúra a Rôzne. V skupine písomností Divadelníctvo sa nachádza spisový materiál 

k problematike dobudovania spevohry Ukrajinského národného divadla v Prešove, o stave 
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v oblasti celkovej starostlivosti o divadlá, o neutešenej bytovej situácii pracovníkov 

Národného divadla v Bratislave.  

 V skupine písomností Výtvarníctvo sa nachádza prípis tajomníka ÚV KSS 

Michaličku vo veci priznania čestného doživotného dôchodku národnému umelcovi 

Martinovi Benkovi, spisový materiál o problematike vyčlenenia obrazov Ferdinanda 

Hložníka a Evy Kapišovskej – Byssovej pre účely Múzea Klementa Gottwalda v Prahe. 

Ďalej sa  v tejto skupine písomností nachádzajú odpisy listov akademických maliarov 

Ľudovíta Fullu a Ladislava Gudernu, ktoré dokladajú prepojenosť riešenia ich osobných 

problémov a problémov v kultúrnej oblasti. 

 Do skupiny Literatúra sme zaradili oznámenie Zväzu československých novinárov 

o konaní pohrebu spisovateľa Fraňa Kráľa, žiadosť spisovateľa a poslanca SNR Miloša 

Krnu o intervenciu vo veci finančného krytia jeho študijnej cesty na Ukrajinu a do 

Bieloruska, prípis povereníka kultúry Ondreja Klokoča ohľadom zabezpečenia 

propagačnej recenzie a kritiky trilógie Ivana Prechtla Za prácu chlieb a slobodu, žiadosť 

vedúcich funkcionárov Zväzu slovenských spisovateľov Františka Hečku a Ctibora 

Štítnického o umiestnenie spisovateľa Ľuda Ondrejova v kúpeľoch v Piešťanoch. V tejto 

skupine sa nachádza aj odpis listu maďarského spisovateľa Pavla Ignota, ktorého originál 

bol zaslaný z Anglicka do vydavateľstva Pravda, závod Košice. Ide o otvorený list 

reagujúci na udalosti v Maďarsku roku 1956. Sú tu uložené aj záznamy zo zasadnutí 

straníckej skupiny pri Zväze slovenských spisovateľov a záznam z rokovania funkcionárov 

predsedníctva ÚV KSS, funkcionárov a pracovníkov KV KSS v Košiciach, Nitre a Banskej 

Bystrici a so spisovateľmi na vtedajšie kultúrno-aktuálne témy. 

 V skupine Rôzne sa nachádza  prípis družstva „Svetom“ kovospracujúceho 

ľudového družstva Veľké Rovné vo veci odpredaja svojich drôtených, umeleckých 

výrobkov,  sprievodný list, bez správy o návšteve profesora Eugena Suchoňa v Juhoslávii 

a o pobyte brazílskeho umeleckého súboru Teatro Popular na Slovensku, návrh povereníka 

kultúry Ondreja Klokoča na členov širšieho kolégia povereníka kultúry a hlásenie riaditeľa 

Slovenskej filharmónie o plnení plánu tržieb v roku 1955. 

 Do časti B. IV. IV. 7. sme zaradili opis informatívnej správy Krajskej správy 

ministerstva vnútra v Prešove o situácii medzi ukrajinskými občanmi v kraji Prešov, prípis 

vedúceho tajomníka KV KSS v Prešove Vasiľa Biľaka ohľadom problematiky vydávania 
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občianskych preukazov obyvateľom ukrajinskej národnosti a spisový materiál týkajúci sa 

možnosti odškodnenia časti židovských obetí druhej svetovej vojny v Československu. 

 Časť B. IV. IV. 8. tvorí jednotlivina – správa vedúceho tajomníka KV KSS v 

Prešove Vasiľa Biľaka riešiaca členstvo v KSČ pravoslávnych kňazov v kraji Prešov. 

 Do časti B. IV. IV. 9. sme zaradili návrh téz Povereníctva kultúry pre poslancov 

SNR k prerokovaniu zákona o štátnej ochrane prírody a spisový materiál o práci 

a hospodárení v JRD Soľ v okrese Vranov. 

 V časti B. IV. IV. 10. sa nachádzajú zachované materiály zo zasadnutí 

predsedníctva Zboru povereníkov z obdobia 21. apríl – 3. september 1953 a zo zasadnutí           

X. Zboru povereníkov v dňoch 5. máj, 4. jún a 23. jún 1953. Okrem týchto materiálov sa 

v tejto časti nachádzajú interné smernice pre predsedníctvo Zboru povereníkov týkajúce sa 

organizácie predkladania, evidencie a celkovej správy spisov a prípravy predkladania 

materiálov, ako aj rokovací poriadok predsedníctva Zboru povereníkov. Ďalej sme sem 

zaradili správu o plnení plánu za júl a I. polrok roku 1953 Slovenského plánovacieho 

úradu, štatistický prehľad o zlepšovacích návrhoch za II. štvrťrok roku 1953 Úradu pre 

vynálezy v Prahe a správu o programe osláv Júliusa Fučíka. Tieto materiály boli z Úradu 

predsedníctva Zboru povereníkov zasielané tajomníkovi ÚV KSS Michaličkovi. 

 Za inventárnu jednotku sme zvolili vecne príbuznú skupinu písomností, prípadne 

jednotlivinu s dôrazom na chronologickú postupnosť. 

 Pri usporadúvaní písomností sme vyradili prázdne papiere, nečitateľné poznámky, 

písomnosti bez dokumentárnej a historickej hodnoty. Pôvodné spisové obaly sa 

nezachovali. Zachované poštové obálky sme ponechali.  

 Súčasťou čiastkového inventára je zoznam použitých skratiek a značiek a registre – 

zemepisný, osobný a vecný. Číslo uvedené pri hesle v registroch znamená číslo inventárnej 

jednotky. Zvýraznené číslo na pravej strane v  inventárnom súpise označuje číslo úložnej 

jednotky – archívnej škatule. 

 Písomnosti pochádzajúce z činnosti tajomníka ÚV KSS Augustína Michaličku sú 

síce svojím rozsahom neveľké, avšak svojou výpovednou hodnotou určite prispejú 

k rozšíreniu pramennej základne pre bádateľov zaoberajúcich sa novšími dejinami 

Slovenska. 
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 Pri žiadosti o poskytnutie archívnych dokumentov na štúdium a pri citácii je 

potrebné uviesť názov fondu – fond ÚV KSS, názov fondového oddelenia – B. Volené 

orgány, názov fondového pododdelenia – B. IV. IV. Tajomník ÚV KSS Augustín 

Michalička a číslo inventárnej jednotky, prípadne  archívnej škatule. 
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B. IV. IV. 1. Komunistická strana Slovenska                      1 

 

  

1.                                                 13. marec 1953, 7. február 1955 – 17. november 1956 

Vysvetlenie bývalého tajomníka ÚV KSS Miloša Gosiorovského o dôvodoch jeho        

viacnásobného príchodu do budovy ÚV KSS; žiadosť riaditeľa Ústavu dejín KSS 

Bohuslava Gracu o peňažný príspevok ohľadom zabezpečenia výstavy o vyhlásení 

Košického vládneho programu v budove bývalého Župného domu v Košiciach; návrh 

Slovenského výboru Zväzu protifašistických bojovníkov na prevezenie telesných 

pozostatkov predstaviteľov ilegálnej  KSS z cintorína v Slávičom údolí na iné vhodnejšie 

miesto; zoznam prednášok Ústrednej straníckej školy pri ÚV KSS za obdobie október 

1955 – január 1956; plán výborových a výročných členských schôdzí základných 

organizácií KSS v okrese Čadca; návrh na zmenu platových smerníc na Ústrednej 

straníckej škole pri ÚV KSS; žiadosť KV KSS v Banskej Bystrici o zabezpečenie účasti 

podpredsedu vlády ČSR Václava Kopeckého na straníckom aktíve kraja 

 

 

B. IV. IV. 2. Propaganda a agitácia 

 

 

2.                                                           21. august 1953, 17. marec 1955, 2. máj 1955 

Žiadosť kolektívneho vedenia Československého štátneho filmu Bratislava o posudok            

scenára autorov Ivana Bukovčana a Jozefa Macha k filmu „Kamaráti moji...“; zájazdové 

plány putovných kín na Slovensku; zastavenie premietania filmu „Drevená dedina“ pre zlú 

technickú kvalitu kópií  

 

 

3.                                                                                                         21. február 1955 

Návrh na usporiadanie Veľkej jubilejnej rozhlasovej výstavy ku Dňu rozhlasu dňa                 

7. mája 1955 
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               1 

4.                                                                                4. január 1955 – 19. január 1956 

Výročná správa Múzea Vladimíra Iľjiča Lenina v Bratislave za rok 1954; žiadosť riaditeľa 

Múzea Vladimíra Iľjiča Lenina v Bratislave zaslaná tajomníkovi ÚV KSS Augustínovi 

Michaličkovi ohľadom jeho návštevy múzea; kritika nesprávnej formy propagácie denníka 

Ľud  

 

 

B. IV. IV. 3. Školstvo                                                                                                             

 

 

 

5.                                                                  13. máj 1953, 27.máj 1955 – 19. jún 1957 

Hlásenie o pomeroch na katedre baníctva v Košiciach; problematika nevyhovujúceho stavu 

ubytovacích a učebných priestorov na Vysokej škole technickej v Košiciach; správa 

delegácie ÚV KSČ o poznatkoch získaných v problematike školstva a kultúry na ÚV KSS; 

problematika pridelenia budovy bývalej YMCY v Banskej Bystrici Vyššej pedagogickej 

škole; stanovisko Slovenskej akadémie vied k znovuvytvoreniu Vysokej školy technickej 

v Brne a k výchove inžinierskeho dorastu pre civilný sektor Vojenskou technickou 

akadémiou; zdôvodnenie profesorov katedry pedagogiky a psychológie Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Juraja Čečetku a Antona Jurovského nutnosti 

zriadenia Psychologického kabinetu; problematika zabezpečenia výstavby bytov pre 

potreby školstva na sídlisku Krasňany v Bratislave 

 

 

B. IV. IV. 4. Veda 

 

 

Slovenská akadémia vied  
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              1 

6.                                                                           20. jún 1955 – 19. september 1955 

Materiály zo zasadnutí predsedníctva Slovenskej akadémie vied: 

 

20. jún 1955 

Pozvánka; správa Knižničnej komisie o činnosti Ústrednej knižnice Akadémie 

a perspektíva jej ďalšieho rozvoja; plnenie plánu vydavateľstva Akadémie ku dňu 31. mája 

1955; plán zahraničných stykov na rok 1956; návrh plánu na vyslanie ašpirantov do ZSSR 

v roku 1956; správa o spoločnom zasadnutí biologických sekcií Československej akadémie 

vied a Slovenskej akadémie vied; návrh na reorganizáciu Helmintologického ústavu 

v Košiciach; návrh na program a rozpočet konferencie „O súčasných problémoch vo 

virológii“; správa o priebehu celoštátnej konferencie vedecko-technických pracovníkov 

v odbore pestovania a spracovania rýchlorastúcich drevín a iných listnáčov; návrh na 

rozšírenie Komisie pre využitie rašeliny; záznam z 38. zasadnutia 

 

4. júl 1955 

Pozvánka; správa o plnení plánu za I. polrok na pracoviskách I. sekcie; správa o kontrole 

plnenia plánu vedecko-výskumných úloh pracovísk sekcie biologických a lekárskych vied 

za I. polrok 1955; správa o plnení plánu vedecko-výskumných úloh pracovísk III. sekcie za 

I. polrok 1955; správa o plnení plánu vedecko-výskumných úloh na pracoviskách sekcie 

vied matematických a prírodných Slovenskej akadémie vied v I. polroku 1955; správa o  

plnení  plánu  vedecko-výskumných  úloh  pracovísk  V.  sekcie  za  I. polrok 1955  

1955; návrh na zriadenie orgánov československých vedecko-technických spoločností na 

Slovensku; návrh na program a rozpočet konferencie „O predčasnom hynutí marhúľ“; 

návrh programu a rozpočtu V. celoštátnej konferencie vedecko-technických pracovníkov 

v odbore zvárania; návrh na doporučenie oslobodenia od kandidátskych skúšok vedeckých 

pracovníkov sekcie biologických a lekárskych vied 
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6.                         

29. august 1955                                

Pozvánka; návrh plánu a rozpočtu na rok 1956 pre Slovenskú akadémiu vied; návrh 

edičného plánu Vydavateľstva Akadémie na rok 1956; správa o výsledku hospodárenia 

Slovenskej akadémie vied za I. polrok 1955; návrh na usporiadanie konferencie 

o Ľudovítovi Štúrovi; návrh na zloženie Redakčno-vydavateľskej rady sekcie 

spoločenských vied; správa o schválení systematizácie na vedeckých pracoviskách SAV; 

správa o situácii v príprave plánu zahraničných ciest na rok 1956; návrh programu 

a rozpočtu pre Konferenciu o vodohospodárskych melioráciách na Slovensku; návrh na 

prevzatie pasienkového hospodárstva „Čelienec“ pri Ľubietovej; informatívna správa 

o prípravách diskusie o problémoch vnútropodnikového chozraščotu v socialistických 

poľnohospodárskych podnikoch; správa o výsledkoch konferencie o pestovaní 

a spracovaní tabaku; správa o priebehu VI. zjazdu československých zemepiscov  

 

19. september 1955 

Pozvánka; návrh na edíciu časopisov Slovenskej akadémie vied na rok 1956; správa 

o plnení plánu vedecko-výskumných úloh pracovísk V. sekcie za I. polrok 1955; návrh 

rokovacieho poriadku poradného zboru Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied; 

návrh v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej akadémie vied zo dňa 29. augusta 

1955 o zlepšení zahraničných stykov; návrh na schválenie pracoviska Subkomisie sekcie 

II. pre výstavbu Vodného diela na Dunaji; návrh na program a  rozpočet III. konferencie 

hydrobiológov a ichtyológov; návrh na kooptovanie Doc. Dr. Servíta do Vedeckej rady 

fyziologických pracovísk sekcie II.; návrh na menovanie člena Komisie pre výstavbu 

vodného diela na Dunaji z odboru plavby; návrh na zakúpenie urýchľovača častíc; návrh 

na usporiadanie, rozpočet a program Konferencie o prestavbe historických miest a ich 

jadier; návrh na program a rozpočet konferencie „Les a pastva“; informácie pre členov 

predsedníctva Slovenskej akadémie vied 
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7.                                                                                  30. jún 1955 – 15. október 1957 

Perspektívny plán budovania vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied v rokoch 

1956 – 1960; prejav predsedu Slovenskej akadémie vied akademika Dr. Ondreja Pavlíka 

prednesený v Slovenskej národnej rade 16. júna 1955; problematika zriadenia 

Veterinárneho laboratória v Biovete, n. p.  Nitra; pozvanie tajomníka ÚV KSS Augustína 

Michaličku na zjazd chemikov – technológov v dňoch 2. – 5. júla 1955 do Banskej 

Štiavnice; intervencia riaditeľa Virologického ústavu v Bratislave akademika Dionýza 

Blaškoviča ohľadom bytovej záležitosti Ing. O. Laučíkovej; správy akademika Dionýza 

Blaškoviča o účasti na XIII. všezväzovom zjazde hygienikov, epidemiológov 

a infekcionistov v Leningrade v dňoch 20. – 29. júna 1956 a o chorobách, ktoré sa vyskytli 

vo Virologickom ústave v Bratislave v dňoch od 3. – 15. decembra 1956    

 

 

 

B. IV. IV. 5. Tlač                       2 

 

 

Redakcie 

 

 

8.                                                                                14. marec 1955 – 24. marec 1958        

Problematika hospodárenia a vyplácania honorárov redaktorom; obsadzovanie miest 

v redakciách a riešenie personálnych otázok; správa o návšteve juhoslovanských 

novinárov; plánovanie zahraničných ciest redaktorov, pozvanie predstaviteľov redakcie 

Volkstimme do Bratislavy 
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Vydavateľstvá 

 

 

9.                                                                                    14. január 1955 – 28. júl 1956 

Strata asi 300 kníh vo vydavateľstve Pravda; rozbory nákladu a priemerný týždenný náklad 

denníkov Pravda a ÚJSZÓ v období január 1955 – jún 1956; edičná politika 

vydavateľstiev; problematika zníženia kvóty  vydávania maďarskej literatúry; intervencia 

riaditeľa Slovenského vydavateľstva politickej literatúry ohľadom oslobodenia 

šéfredaktora Miroslava Nemana od základnej vojenskej služby 

 

 

Rôzne 

 

 

10.                                                                             15. február 1955 – 6. október 1956 

 Zastavenie vydávania odborného časopisu Chemické zvesti; plánovanie edičnej činnosti 

vydavateľstiev; výstavba novej tlačiarne v Banskej Bystrici; návrh oddelenia kultúry ÚV 

KSČ na vydávanie celoštátneho časopisu ministerstva kultúry; nedostatočná príprava Dňa 

tlače straníckymi orgánmi v Bratislave 20. septembra 1956 

 

 

 

B. IV. IV. 6. Kultúra                                                       

 

 

Divadelníctvo 
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11.                                                                          7.február 1955 – 30.november 1955 

Dobudovanie spevohry Ukrajinského národného divadla v Prešove v súvislosti so zrušením 

Ukrajinského súboru piesní a tancov; opis správy vedúceho tajomníka MV KSS Bratislava 

Tokára o plnení rezolúcie predsedníctva ÚV KSS o Národnom divadle; správa povereníka 

kultúry Ondreja Klokoča  o bytovej situácii pracovníkov Národného divadla 

 

 

Výtvarníctvo                                                                                                                               

 

12.                                                                                  28. január 1955 – 15. jún 1957 

Priznanie čestného doživotného dôchodku národnému umelcovi, akademickému maliarovi 

Martinovi Benkovi; žiadosť riaditeľa Ústavu dejín KSČ v Prahe Jindřicha Veselého o 

získanie obrazu Evy Kapišovskej – Byssovej „Fašisti vyšetrujú“ pre účely Múzea 

Klementa Gottwalda v Prahe; odpisy listov akademických maliarov Ľudovíta Fullu 

a Ladislava Gudernu ohľadom riešenia ich osobných problémov, ako aj riešenia problémov 

v kultúrnej oblasti  

 

 

Literatúra 

 

13.                                                                             6. január 1955 – 24. január 1958 

Oznámenie o konaní pohrebu národného umelca Fraňa Kráľa; žiadosť spisovateľa Miloša 

Krnu o intervenciu ohľadom jeho študijnej cesty na Ukrajinu a do Bieloruska; intervencia 

predstaviteľov Zväzu slovenských spisovateľov ohľadom umiestnenia spisovateľa Ľuda 

Ondrejova v kúpeľnom zariadení; odpisy listov maďarského spisovateľa Pavla Ignota, 

v ktorých reaguje na kultúrno-politickú situáciu v Maďarsku; zápisy zo zasadaní straníckej 

skupiny výboru Zväzu slovenských spisovateľov a výročnej členskej schôdze ZO KSS pri 

Zväze slovenských spisovateľov 
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                          2 

Rôzne 

 

 

14.                                                                                 7. september – 26. október 1955 

Intervencia  družstva „Svetom“ kovospracujúceho ľudového družstva Veľké Rovné 

ohľadom odpredaja drôtených umeleckých výrobkov; návrh povereníka kultúry Ondreja 

Klokoča  na členov širšieho kolégia povereníka kultúry; hlásenie riaditeľa Slovenskej 

filharmónie o plnení plánu tržieb  

 

 

 

B. IV. IV. 7. Národnostná problematika           

 

 

15.                                                                                        8.apríl – 11.september 1957                                                                 

 Informatívna správa Krajskej správy ministerstva vnútra Prešov o situácii medzi         

ukrajinskými pracujúcimi v kraji Prešov; problematika vydávania občianskych preukazov 

medzi ukrajinským obyvateľstvom; problematika možnosti odškodnenia židovských obetí 

nacistického prenasledovania 

 

 

B. IV. IV. 8. Cirkevná problematika                        

 

 

16.                                                                                                          6. január 1956 

Správa KV KSS Prešov k otázke riešenia členstva v KSČ pravoslávnych kňazov v kraji   

Prešov 

 



 

 

25 

 

B. IV. IV. 9. Národné hospodárstvo                                                                                    2                        

 

 

17.                                                                       11. október 1955, 23. november 1956 

 Návrh téz povereníctva kultúry k prerokovaniu zákona o štátnej ochrane prírody v SNR; 

problematika hospodárenia v JRD Soľ v okrese Vranov 

 

 

B. IV. IV. 10. Ostatné                                         3 

 

 

18.                                                                                    21. apríl – 15. december 1953 

Materiály zo zasadnutí predsedníctva Zboru povereníkov a iné materiály predsedníctva 

Zboru povereníkov zasielané tajomníkovi ÚV KSS Augustínovi Michaličkovi: 

 

21. apríl 1953 

Pozvánka; program 6. zasadnutia ; správa o ďalšom rozvoji škôl s vyučovacím jazykom 

maďarským na Slovensku; uznesenie zo 6. zasadnutia 

 

19. máj 1953 

Pozvánka; program 8. zasadnutia; uznesenia z 8. zasadnutia 

 

26. máj 1953 

 

Pozvánka; program 9. zasadnutia; návrh na usporiadanie trojtýždňového opakovacieho 

kurzu pre zamestnaných poslucháčov Ekonomicko-plánovacej akadémie pri Vysokej škole 

hospodárskych vied; správa o novej školskej sústave 
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18.                                                                                                                                           3 

11.jún 1953                                                                                                                                                        

      

Pozvánka; program 10. zasadnutia; správa o zabezpečení kultúrno-osvetovej práce v dobe 

príprav a priebehu žatvy v roku 1953; správa o zabezpečení škôl učiteľskými kádrami 

v školskom roku 1953/54; správa o plnení úloh uznesenia strany a vlády o telesnej výchove 

a športe na školách; správa o II. celoslovenskej prehliadke ľudovej umeleckej tvorivosti 

a o príprave na celoštátny festival ľudovej umeleckej tvorivosti v Prahe; správa 

o Medzinárodnom hudobnom festivale v Bratislave; správa o Hudobnom lete pracujúcich 

v Žiline a v Martine; uznesenia z 10.zasadnutia 

 

18. jún 1953                   

Pozvánka; program 11. zasadnutia; správa o zriadení a organizácii Slovenského výboru pre 

veci umenia;  

 

30. jún 1953                                                

Pozvánka; program 13. zasadnutia; správa o mimoriadnych formách štúdia; správa 

o rozmiestnení 14 a 15-ročného dorastu a absolventov III. a IV. tried gymnázií; správa 

o stave umeleckého školstva – hudobné školy; správa o návrhu na systematizáciu miest 

Hlavnej správy polygrafického a gramofónového priemyslu, vydavateľstiev a obchodu 

s knihami Správy pre Slovensko; uznesenia z 13. zasadnutia 

 

14. júl 1953 

Pozvánka; program 16. zasadnutia; správa o dramaturgických plánoch divadiel na 

Slovensku na jesennú sezónu 1953 a rok 1954 

 

21. júl 1953 

Pozvánka; program 17. zasadnutia; správa o situácii v slovenskom divadelníctve; 

uznesenia zo 17. zasadnutia  
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18.   

28. júl 1953 

Pozvánka; správa o stave a vývine popularizácie vedy a techniky; uznesenia z 18. 

zasadnutia  

 

18. august 1953 

Pozvánka; program 20. zasadnutia; správa o umiestnení vysokých škôl, ubytovaní 

a stravovaní vysokoškolákov v školskom roku 1953/54; správa o hospodárskom stave 

zdravotníckych zariadení, zdravotníckej výroby a distribúcie a návrh opatrení 

k podstatnému zlepšeniu tohto stavu; správa k návrhu na opatrenia v odbore branných 

športov: turistiky, lyžiarstva a horolezectva v úseku Slovenského výboru pre telesnú 

výchovu a šport, po linke jeho hospodárskej zložky Turista, n. p. v Liptovskom Mikuláši 

s ohľadom na jeho organizačno-právny rozvoj a zabezpečenie rozkvetu týchto športov; 

uznesenia z 20. zasadnutia 

 

3.september 1953 

Program 24. zasadnutia; návrh opatrení na podstatné skvalitnenie mimoriadnych foriem 

štúdia učiteľských a iných kádrov; uznesenia z 24. zasadnutia 

 

     

                                                                       24.apríl –30.október 1953 

Interné smernice pre predsedníctvo Zboru povereníkov; správa o plnení plánu za júl a prvý 

polrok 1953 Slovenského plánovacieho úradu; prehľad o zlepšovacích námetoch za II. 

štvrťrok 1953 Úradu pre vynálezy v Prahe; správa o programe osláv Júliusa Fučíka  

                                                                                                 

 

19.                                                                                     5. máj – 18. november 1953 

 Materiály zo zasadnutí X. Zboru povereníkov zasielané tajomníkovi ÚV KSS Augustínovi 

Michaličkovi: 
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19. 

5. máj 1953 

Pozvánka; program 212. zasadnutia X. Zboru povereníkov; správa o formách prenášania 

a kontroly uznesení na Slovenskom plánovacom úrade; zoznam nesplnených dôležitých 

uznesení Zboru povereníkov a predsedníctva Zboru povereníkov a zoznam nepredložených 

správ v mesiaci apríli; správa o požiarno-bezpečnostnej situácii v priemyselných závodoch 

a poľnohospodárskych podnikoch; uznesenia z 212. zasadnutia X. Zboru povereníkov 

 

4. jún 1953                

Pozvánka; program 213. zasadnutia X. Zboru povereníkov; návrh na uzákonenie 

Slovenskej akadémie vied; uznesenia z 213. zasadnutia X. Zboru povereníkov 

 

23. jún 1953 

Pozvánka; návrh na menovanie prvých akademikov a prvých funkcionárov Slovenskej 

akadémie vied; uznesenia z 214. zasadnutia X. Zboru povereníkov 
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Zoznam použitých skratiek a značiek 

 

 

 

arch. šk.     archívna škatuľa 

č.      číslo 

ČSM      Československý zväz mládeže 

ČSR      Československá republika 

Doc.      docent 

Dr.      doktor 

Ing.      inžinier 

J. V. Stalin     Jozef Visarionovič Stalin 

JRD      jednotné roľnícke družstvo 

KSČ      Komunistická strana Československa 

KSS      Komunistická strana Slovenska 

KV KSS     krajský výbor Komunistickej strany Slovenska 

MV KSS mestský výbor Komunistickej strany 

Slovenska 

MV SR – SNA Bratislava   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky –  

      Slovenský národný archív Bratislava 

napr.      napríklad 

n. p.      národný podnik 

odst.      odstavec 

plk.      plukovník 

P ÚV KSS predsedníctvo Ústredného výboru 

Komunistickej strany Slovenska  

ROH      Revolučné odborové hnutie 

RSŠ      Rok straníckeho školenia 

SNR      Slovenská národná rada 

SSR      Slovenská socialistická republika 
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ÚV KSČ     Ústredný výbor Komunistickej strany  

      Československa 

ÚV KSS Ústredný výbor Komunistickej strany 

Slovenska 

V. I. Lenin     Vladimír Iľjič Lenin 

YMCA World Alliance of Men' s Christian 

Association  

      (Kresťanské združenie mladých mužov) 

Zb.      zbierka 

ZO KSS     základná organizácia Komunistickej strany  

      Slovenska 

ZSSR      Zväz sovietskych socialistických republík 

zv.      zväzok 
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Register zemepisný 

 

 

   

B 

Banská Bystrica         1, 5, 10 

Banská Štiavnica         7 

Bielorusko        13 

Bratislava          1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 18 

Brno, Česká republika        5   

         

 

Č 

Čadca            1 

Československo          1 

 

D 

Dunaj, rieka            6       

 

K 

Košice            1, 5, 6 

 

L 

Leningrad, Rusko                                                                           7      

Liptovský Mikuláš        18 

 

Ľ 

Ľubietová          6 
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M 

Maďarsko        13 

Martin         18 

 

N 

Nitra           7 

 

P 

Praha, Česká republika                                                                      12, 18    

Prešov         11, 15, 16 

 

S 

Slovensko          2, 6, 18 

ZSSR, Zväz sovietskych socialistických republík     6 

 

U 

Ukrajina         13 

 

V 

Veľké Rovné         14 

Vranov         17 

 

Ž 

Žilina          18 
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Register osobný 

 

 

          

Č 

Čečetka, Juraj, Prof., pedagóg         5 

 

B 

Benka, Martin, akademický maliar       12 

Blaškovič, Dionýz, Prof., akademik, 

riaditeľ Virologického ústavu ČSAV                                        7 

Bukovčan, Ivan, scenárista          2 

 

F 

Fučík, Július, odbojár         18 

Fulla, Ľudovít, akademický maliar       12 

 

G 

Gosiorovský, Miloš, bývalý tajomník ÚV KSS       1 

Graca, Bohuslav, riaditeľ Ústavu dejín KSS        1 

Guderna, Ladislav, akademický maliar      12 

 

I 

Ignot, Pavol, spisovateľ        13 

 

J 

Jurovský, Anton, Prof., pedagóg, psychológ        5 
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K 

Kapišovská – Byssová, Eva, výtvarníčka    12 

Kopecký, Václav, podpredseda vlády ČSR      1 

Klokoč, Ondrej, povereník kultúry     11, 14 

Kráľ, Fraňo, spisovateľ      13 

Krno, Miloš, spisovateľ      13 

 

L 

Laučíková, O., Ing.         7 

 

M 

Mach, Jozef, scenárista        2 

Michalička, Augustín, tajomník ÚV KSS      4, 7, 18, 19 

 

N 

Neman, Miroslav, žurnalista        9 

 

O 

Ondrejov, Ľudo, spisovateľ      13 

 

P 

Pavlík, Ondrej, Dr., pedagóg, predseda SAV     7 

 

S 

Servít, Doc., Dr., akademik,   

riaditeľ Fyziologického ústavu ČSAV             6 

 

Š 

Štúr, Ľudovít, národovec        6 
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T 

Tokár, vedúci tajomník MV KSS Bratislava    11 

 

V 

Veselý, Jindřich, riaditeľ Ústavu dejín KSČ    12 
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Register vecný 

 

 

           

A 

absolventi  gymnázií 

   –  rozmiestnenie        18 

   pozri aj školstvo 

agitácia, pozri propaganda a agitácia 

akademici, pozri Slovenská akadémia vied 

akademickí maliari, pozri maliari  

akadémia, pozri Slovenská akadémia vied 

aktív 

   – stranícky           1 

ašpiranti 

   –  vysielanie do ZSSR         6 

autori 

   –  filmu Kamaráti moji...                    2   

 

B 

biologické sekcie, pozri Slovenská akadémia vied 

Bioveta, n. p. Nitra, národný podnik        7    

bojovníci 

   – protifašistickí          1 

   pozri aj Zväz protifašistických bojovníkov 

budovy           1, 5, 

   – ÚV KSS           1 

branné športy                                                                                                18 

   pozri aj športy 

byty 

   – prideľovanie          5, 7, 11 
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C 

cesty 

    – zahraničné          6, 8, 13 

cintorín 

   – v Slávičom údolí v Bratislave        1 

cirkev          16 

civilný sektor, pozri sektor 

           

Č 

časopisy 

   – Chemické zvesti        10 

   – iné            6, 10 

Čelieniec, pasienkové hospodárstvo        6 

   pozri aj hospodárstvo 

Československá akadémie vied, inštitúcia       6 

československé vedecko-technické spoločnosti na Slovensku 

   – zriadenie orgánov          6 

československí zemepisci 

   – VI. zjazd                                            6 

Československý štátny film Bratislava, inštitúcia      2 

čestný doživotný dôchodok 

   – priznaný Martinovi Benkovi      12 

členovia kolégia povereníka kultúry      14 

 

           

D 

delegácia 

   – ÚV KSČ           5 

denníky 

   – Ľud           4 
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   – Pravda           9 

   – ÚJ SZÓ           9 

Deň rozhlasu 

   – usporiadanie výstavy         3 

Deň tlače 

   – nedostatočná príprava       10 

dielo 

   – vodné           6 

divadelníctvo         11, 18 

   pozri aj kultúra 

divadlá 

   – Národné divadlo v Bratislave      11 

   – Ukrajinské národné divadlo v Prešove     11 

  dorast 

   – inžiniersky          5 

   – rozmiestňovanie        18 

dôchodok 

   – priznaný Martinovi Benkovi      12 

dramaturgické plány, pozri plány 

dreviny 

   – rýchlorastúce          6 

Drevená dedina, film          2 

drôtené umelecké výrobky 

   – odpredaj         14 

družstvá 

   – jednotné roľnícke družstvo Soľ      17 

   – ľudové družstvo Svetom       14 
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E 

Ekonomicko-plánovacia akadémia pri Vysokej škole hospodárskych 

vied, inštitúcia         18 

edičná politika 

   – vydavateľstiev          9, 10 

   pozri aj tlač 

edičné plány, pozri plány 

edícia 

   – časopisov Slovenskej akadémie vied       6 

   pozri aj tlač 

epidemiológovia 

   – XIII. všezväzový zjazd        7 

           

F 

fakulta 

   – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave    5 

Fašisti vyšetrujú, obraz Evy Kapišovskej – Byssovej   12 

festivaly 

   – celoštátny festival umeleckej tvorivosti v Prahe     

   – Medzinárodný hudobný festival      18 

filharmónia, pozri Slovenská filharmónia 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, pozri fakulta 

filmy 

   – Drevená dedina          2 

   – Kamaráti moji...          2   

formy 

   – kontroly uznesení        19 

   – mimoriadne formy štúdia       18 

funkcionári 

   – Slovenskej akadémie vied      19 
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G 

gramofónový priemysel, pozri priemysel 

gymnáziá 

   – rozmiestnenie absolventov III. a IV. tried    18 

 

H 

Helmintologický ústav v Košiciach 

   – návrh na reorganizáciu         6 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

historické mestá 

   – Konferencia o prestavbe historických miest a ich jadier     6 

   pozri aj konferencie 

Hlavná správa pre polygrafický a gramofónový priemysel, vydavateľstvá  

a obchod s knihami, inštitúcia      18 

hlásenie 

   – riaditeľa Slovenskej filharmónie o plnení plánu tržieb   14 

honoráre 

   – vyplácanie           8 

   pozri aj tlač 

horolezectvo, pozri športy 

hospodárenie          17, 18 

   – v redakciách          8 

hospodárstvo 

   – pasienkové hospodárstvo Čelienec       6 

Hudobné leto, festival       18 

hudobné školy  

   – správa o stave        18 

hydrobiológovia 

   – III. konferencia          6 
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hygienici 

   – XIII. všezväzový zjazd         7 

            

         

CH 

Chemické zvesti, časopis       10 

chemici – technológovia 

   –zjazd           7 

choroby 

   – pracovníkov Virologického ústavu v Bratislave      7   

chozraščot 

   – vnútropodnikový          6 

 

 

I 

ilegálna 

   – KSS           1 

infekcionisti 

   – XIII. všezväzový zjazd         7 

informatívne správy, pozri správy 

informácie 

   – pre členov predsedníctva Slovenskej akadémie vied     6 

ichtyológovia 

   – III. konferencia          6 

inštitúcie, pozri organizácie a inštitúcie 

intervencie         13, 14 

   – riaditeľa Slovenského vydavateľstva politickej literatúry    9 

   – riaditeľa Virologického ústavu v Bratislave      7   

interné smernice, pozri smernice 

inžiniersky dorast, pozri dorast 
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J 

jazyk 

   – maďarský, vyučovací       18 

jednotné roľnícke družstvo Soľ 

   – hospodárenie        17 

juhoslovanskí novinári 

   – návšteva           8 

 

 

K 

kabinet 

   – Psychologický          5 

Kamaráti moji..., film          2 

kandidátske skúšky, pozri skúšky 

katedra 

   – baníctva v Košiciach         5 

– pedagogiky a psychológie Filozofickej  

fakulty Univerzity komenského v Bratislave                                           5 

kádre 

   – učiteľské         18 

kiná 

   – putovné           2 

knižnica 

   – Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied      6 

Knižničná komisia, pozri komisie 

kňazi 

   – pravoslávni        16 

kolektívne vedenie 

   – Československého štátneho filmu       2 

Komisia pre využitie rašeliny, pozri komisie 
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komisie 

   – Knižničná komisia         6 

   – Komisia pre výstavbu vodného diela na Dunaji      6 

   – Komisia pre využitie rašeliny        6 

Komunistická strana Československa 

   – členstvo v KSČ        16 

   – Ústav dejín KSČ        12 

   – Ústredný výbor KSČ         5, 10      

Komunistická strana Slovenska 

    – ilegálna           1 

    – krajské výbory KSS         1, 16 

   – tajomník MV KSS       11 

   – tajomník ÚV KSS         1, 4, 18, 19  

   – Ústav dejín KSS          1 

   – Ústredná stranícka škola pri ÚV KSS       1 

   – Ústredný výbor KSS   1, 4, 5, 7, 11, 

18, 19 

   – výborové členské schôdze základných organizácií KSS    1 

   – výročné členské schôdze základných organizácií KSS     1, 13 

konferencia hydrobiológov a ichtyológov, pozri konferencie 

konferencia o Ľudovítovi Štúrovi, pozri konferencie 

konferencia O predčasnom hynutí marhúľ, pozri konferencie 

konferencia O súčasných problémoch vo virológii, pozri konferencie 

konferencia Les a pastva, pozri konferencie 

konferencia o prestavbe historických miest a ich jadier, pozri konferencie 

konferencia vedecko-technických pracovníkov v odbore pestovania  

a spracovania rýchlorastúcich drevín a iných listnáčov, pozri konferencie 

konferencia vedecko-technických pracovníkov v odbore zvárania, pozri konferencie 

konferencia o vodohospodárskych melioráciách na Slovensku, pozri konferencie 

konferencie 

   – konferencia hydrobiológov a ichtyológov      6 
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   – konferencia Les a pastva         6 

   – konferencia o Ľudovítovi Štúrovi       6 

   – konferencia o pestovaní a spracovaní tabaku       6 

   – konferencia O predčasnom hynutí marhúľ      6 

   – konferencia o prestavbe historických miest a ich jadier     6 

   – konferencia O súčasných problémoch vo virológii     6 

   – konferencia o vodohospodárskych melioráciách na Slovensku    6 

– konferencia vedecko-technických pracovníkov v odbore pestovania  

   spracovania rýchlorastúcich drevín a iných listnáčov     6  

– konferencia vedecko-technických pracovníkov v odbore zvárania   6 

kontrola 

   – formy         19 

   – správy           6 

kooptovanie 

   – Doc. Dr. Servíta do Vedeckej rady fyziologických pracovísk sekcie II.  6 

Košický vládny program 

   – zabezpečenie výstavy o vyhlásení       1 

kultúra 

   – divadelníctvo        11, 18 

   – literatúra         13 

   – výtvarníctvo        12 

   – rôzne         14 

kultúrno-osvetová práca, pozri práca 

kultúrno-politická situácia, pozri situácia 

kúpeľné zariadenie 

   – umiestnenie Ľuda Ondrejova      13  

Krajská správa ministerstva vnútra Prešov 

   – informatívna správa o situácii medzi ukrajinskými pracujúcimi 15 

kvalita 

   –  kópií filmu Drevená dedina        2  
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L 

laboratórium 

   – zriadenie Veterinárneho laboratória v Biovete, n. p. Nitra    7 

lekárske vedy, pozri veda 

Les a pastva, konferencia         6 

   pozri aj konferencie 

listy 

   – odpisy listov Ľudovíta Fullu a Ladislava Gudernu   12 

   – odpisy listov Pavla Ignota      13 

literatúra         13 

   pozri aj kultúra aj tlač 

lyžiarstvo, pozri športy 

 

 

Ľ 

Ľud, denník           4 

ľudové družstvo 

   – Svetom         14 

 

 

M 

maďarská literatúra 

   – zníženie kvóty vydávania         9 

maďarský jazyk 

   – vyučovací         18 

maďarský spisovateľ 

   – Pavol Ignot        13 

   pozri aj literatúra 

maliari 

   – Martin Benka        12 
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   – Ľudovít Fulla        12 

   – Ladislav Guderna        12 

   – Eva Kapišovská – Byssová      12 

   pozri aj výtvarníctvo 

matematické vedy, pozri veda 

materiály 

   – predsedníctva Zboru povereníkov     18 

   – Zboru povereníkov       19 

múzeum Klementa Gotwalda , inštitúcia     12 

múzeum Vladimíra Iľjiča Lenina, inštitúcia       4 

 

 

N 

nacistické prenasledovanie 

   – odškodnenie židovských obetí      15 

náklady, pozri vydavateľstvá 

Národné divadlo v Bratislave       11 

   pozri aj divadlá 

národné podniky 

   – Bioveta, n. p. Nitra         7 

   – Turista, n. p. Liptovský Mikuláš      18 

národnostná problematika, pozri problematika 

národní umelci 

   – Fraňo Kráľ        13 

   – Martin Benka        12 

návrhy          14, 18 

   – téz zákona o štátnej ochrane prírody     17 

   – týkajúce sa Komunistickej strany Slovenska      1 

   – týkajúce sa propagandy a agitácie       3 

   – týkajúce sa vedy          6, 19 
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návšteva 

   – juhoslovanských novinárov        8 

novinári juhoslovanskí 

   – návšteva           8 

nepredložené správy, pozri správy 

 

 

O 

občianske preukazy 

   – vydávanie ukrajinským obyvateľom     15 

odborný časopis 

   – Chemické zvesti        10 

ochrana 

   – zákon o štátnej ochrane prírody      17 

O predčasnom hynutí marhúľ, konferencia 

organizácie a inštitúcie 

   – Bioveta, n. p. Nitra         7 

   – Československá akadémia vied        6 

   – Československý štátny film Bratislava       2 

– Ekonomicko-plánovacia akadémia pri Vysokej škole 

   hospodárskych vied       18 

   – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave    5 

   – Helmintologický ústav v Košiciach       6 

– Hlavná správa polygrafického a gramofónového priemyslu,  

   vydavateľstiev a obchodu s knihami Správy pre Slovensko  18 

   – Krajská správa ministerstva vnútra Prešov    15 

   – Múzeum Klementa Gottwalda v Prahe     12 

   – Múzeum Vladimíra Iľjiča Lenina v Bratislave      4 

   – Národné divadlo v Bratislave      11 

   – Povereníctvo kultúry       17 

   – Psychologický kabinet         5 
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   – Pravda           9 

   – Slovenská akadémia vied         5, 6, 7, 19 

   – Slovenská filharmónia       14 

   – Slovenská národná rada         7, 17 

   – Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry      9 

   – Slovenský plánovací úrad      18, 19 

   – Slovenský výbor pre telesnú výchovu a šport    18 

   – Slovenský výbor Zväzu protifašistických bojovníkov     1 

   – Slovenský výbor pre veci umenia     18 

   – Turista, n. p. Liptovský Mikuláš      18 

   – Ukrajinské národné divadlo v Prešove     11 

   – Ukrajinský súbor piesní a tancov      11 

   – ÚJSZÓ           9 

   – Úrad pre vynálezy v Prahe      18 

   – Ústav dejín KSČ        12 

   – Ústav dejín KSS          1 

   – Ústredná knižnica Akadémie        6 

   – Ústredná knižnica SAV         6 

   – Ústredná stranícka škola pri ÚV KSS       1 

   – Ústredný výbor KSČ         5, 10 

   – Ústredný výbor KSS   1, 4, 5, 7, 11, 

18, 19 

   – Veterinárne laboratórium Bioveta, n. p. Nitra      7 

   – Virologický ústav v Bratislave        7 

   – Vojenská technická akadémia        5 

   – Volkstimme          8 

   – Vydavateľstvo Akadémie         6 

   – Vysoká škola hospodárskych vied     18 

   – Vysoká škola technická v Brne        5 

   – Vysoká škola technická v Košiciach       5 

   – Vyššia pedagogická škola        5 
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   – YMCA           5 

   – Zbor povereníkov        18, 19 

   – Zväz slovenských spisovateľov                                                              13 

organizácie KSS, pozri Komunistická strana Slovenska 

oslavy 

   – Júliusa Fučíka        18 

oslobodenie 

   – Miroslava Nemana od základnej vojenskej služby     9 

O súčasných problémoch vo virológii, konferencia      6 

orgány československých vedecko-technických spoločností na Slovensku 

   – zriadenie           6 

otázky 

   – personálne           8 

oznámenie 

   – o konaní pohrebu Fraňa Kráľa      13 

 

 

P 

personálne otázky, pozri otázky 

platové smernice, pozri smernice 

plány            6, 7, 8, 10, 14, 

          18 

   – členských schôdzí základných organizácií KSS      1 

   – putovných kín          2 

podniky 

   – poľnohospodárske       19 

   – národné           7, 18 

podpredseda vlády ČSR 

   – Václav Kopecký          1 

pohreb Fraňa Kráľa 

   – oznámenie o konaní       13 
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polygrafický priemysel, pozri priemysel 

poľnohospodárske podniky, pozri podniky 

poslucháči 

– Ekonomicko-plánovacej akadémie pri Vysokej škole  

   hospodárskych vied        18 

povereníctvo kultúry 

   – návrh téz k zákonu o štátnej ochrane prírody SNR   17 

povereník kultúry 

   – Ondrej Klokoč        11, 14 

posudok 

   – k filmu Kamaráti moji...         2 

pozostatky 

   – predstaviteľov ilegálnej KSS        1 

požiarno-bezpečnostná situácia 

   – situačná správa        19 

pracoviská SAV, pozri Slovenská akadémia vied 

pracovníci Národného divadla v Bratislave 

   – riešenie bytovej situácie       11 

pracujúci, pozri ukrajinskí pracujúci 

Pravda, denník          9 

Pravda, vydavateľstvo         9 

   pozri aj vydavateľstvá 

pravoslávni kňazi, pozri kňazi 

práca 

   – kultúrno-osvetová        18 

prednášky 

   – Ústrednej straníckej školy pri ÚV KSS       1 

predseda SAV 

   – akademik Dr. Ondrej Pavlík        7 

   pozri aj Slovenská akadémia vied 

predsedníctvo SAV, pozri Slovenská akadémia vied 
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predsedníctvo ÚV KSS, pozri Ústredný výbor KSS 

predsedníctvo Zboru povereníkov, pozri Zbor povereníkov 

predstavitelia 

   – ilegálnej KSS          1 

   – Zväzu slovenských spisovateľov      13 

prehliadka 

   – II. celoslovenská prehliadka ľudovej umeleckej tvorivosti  18 

prejav 

   – akademika Dr. Ondreja Pavlíka        7 

premietanie 

   – film Drevená dedina         2 

priemysel 

   – gramofónový        18 

   – polygrafický        18 

priemyselné závody, pozri závody 

pridelenie 

   – budovy bývalej YMCY v Banskej Bystrici      5 

priznanie 

   – dôchodku Martinovi Benkovi      12 

príchod 

   – Miloša Gosiorovského do budovy Ústredného výboru KSS    1 

príroda 

   – zákon o štátnej ochrane prírody      17 

príprava 

   – celoštátneho festivalu umeleckej tvorivosti    18 

   – Dňa tlače         10 

príspevok 

   – žiadosť Bohuslava Gracu o peňažný príspevok      1 

problematika           5, 12 

   – cirkevná         16 

   – hospodárenia         8, 17 
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   – národnostná        15 

   – vyplácania honorárov         8 

propaganda a agitácia          2, 3, 4 

protifašistickí bojovníci, pozri bojovníci 

Psychologický kabinet 

   – nutnosť zriadenia          5  

 

 

R 

rašelina, pozri Komisia pre využitie rašeliny 

redakcia 

   – Volkstimme          8 

   pozri aj tlač 

Redakčno-vydavateľská rada sekcie spoločenských vied 

   – návrh zloženia          6 

redaktori, pozri tlač 

reorganizácie 

   – Helmintologického ústavu v Košiciach       6 

rezolúcia 

– predsedníctva Ústredného výboru KSS o Národnom  

   divadle v Bratislave       11 

riaditelia 

   – Múzea Vladimíra Iľjiča Lenina        4 

   – Slovenskej filharmónie       14 

   – Slovenského vydavateľstva politickej literatúry      9 

   – Ústavu dejín KSČ        12 

   – Ústavu dejín KSS          1 

   – Virologického ústavu v Bratislave       7 

rokovací poriadok 

   – poradného zboru Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied   6 
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rozbory 

   – nákladov denníkov Pravda a ÚJSZÓ       9 

rozhlas 

   – usporiadanie Veľkej jubilejnej rozhlasovej výstavy     3 

rozpočet 

   – vedeckých konferencií         6 

   pozri aj konferencie 

rozšírenie 

   – Komisie pre využitie rašeliny        6 

rozvoj 

   – Ústrednej knižnice Akadémie        6 

rýchlorastúce dreviny 

   – spracovanie          6 

 

 

S 

sekcie 

   – vedecké           6 

sektor 

   – civilný           5 

situácia 

   – kultúrno-politická v Maďarsku      13 

sídlisko Krasňany 

   – výstavba bytov          5 

skúšky 

   – kandidátske          6 

Slovenská akadémia vied 

   – návrh na uzákonenie       19 

   – hospodárenie          6 

   – plány           6, 7 

   – pracoviská           6, 7 
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   – prví akademici a funkcionári      19 

   – stanoviská           5 

   – úlohy           6, 7 

Slovenská filharmónia, inštitúcia      14 

Slovenská národná rada, inštitúcia        7, 17 

slovenské divadelníctvo, pozri divadelníctvo 

Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, vydavateľstvo    9 

   pozri aj vydavateľstvá 

Slovenský plánovací úrad, inštitúcia      18 

Slovenský výbor Zväzu protifašistických bojovníkov, organizácia    1 

Slovenský výbor pre telesnú výchovu a šport, inštitúcia   18 

Slovenský výbor pre veci umenia, inštitúcia     18 

smernice 

   – interné         18 

   – platové           1 

socialistické poľnohospodárske podniky 

   – problémy vnútropodnikového chozraščotu      6 

Soľ, jednotné roľnícke družstvo      17 

spevohra Ukrajinského národného divadla v Prešove 

   – dobudovanie        11 

spisovatelia 

   – Pavol Ignot        13 

   – Fraňo Kráľ        13 

   – Miloš Krno        13 

   – Ľudo Ondrejov        13 

spracovanie tabaku          6 

správy 

– informatívne   5, 6, 11, 15, 

16, 18,19 

   – výročné             4 

stranícky aktív, pozri aktív 
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Subkomisia sekcie II. pre výstavbu vodného diela na Dunaji 

   – schválenie pracoviska         6 

Svetom, ľudové družstvo       14 

systemizácia 

– miest Hlavnej správy polygrafického a gramofónového priemyslu, 

   vydavateľstiev a obchodu s knihami Správy pre Slovensko  18 

 

 

Š 

školstvo           5, 18 

športy 

   – horolezectvo        18 

   – lyžiarstvo         18 

   – turistika         18 

študijná cesta 

   – Miloša Krnu na Ukrajinu a do Bieloruska    13 

štúdium 

   – učiteľských a iných kádrov      18 

 

 

T 

tajomník MV KSS, pozri Komunistická strana Slovenska 

tajomník ÚV KSS, pozri Komunistická strana Slovenska 

technická kvalita kópií, pozri kópie 

technika 

   – správa o stave a vývine popularizácie vedy a techniky   18 

telesné pozostatky, pozri pozostatky 

tézy 

   – povereníctva kultúry o zákone o štátnej ochrane prírody  17 

tlač            8, 9, 10 
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tlačiareň v Banskej Bystrici 

   – výstavba         10 

tržby 

   – Slovenskej filharmónie       14 

Turista, n. p. Liptovský Mikuláš, národný podnik    10 

turistika, pozri športy 

 

 

U 

ubytovacie a učebné priestory na Vysokej škole technickej v Košiciach 

   – nevyhovujúci stav          5 

učiteľské kádre 

   – skvalitnenie foriem štúdia      18 

Ukrajinské národné divadlo v Prešove, inštitúcia    11 

ukrajinské obyvateľstvo 

   – vydávanie občianskych preukazov     15 

ukrajinskí pracujúci 

   – správa o situácii        15 

Ukrajinský súbor piesní a tancov, inštitúcia     11 

umelci 

   – národný umelec Martin Benka      12 

   – národný umelec Fraňo Kráľ      13 

umelecké výrobky 

   – odpredaj         14 

urýchľovač častíc 

   – zakúpenie           6 

uznesenia 

   – predsedníctva Slovenskej akadémie vied      6 

   – predsedníctva Zboru povereníkov     18 

   – Zboru povereníkov       18 
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uzákonenie 

   – návrh na uzákonenie Slovenskej akadémie vied    19 

 

 

Ú 

ÚJSZÓ, denník          9 

úlohy pracovísk SAV, pozri Slovenská akadémia vied 

Úrad pre vynálezy v Prahe, inštitúcia     18 

ústavy 

   – Helmintologický ústav v Košiciach       6 

   – Ústav dejín KSČ        12 

   – Ústav dejín KSS          1 

   – Virologický ústav v Bratislave        7 

   pozri aj Slovenská akadémia vied 

Ústav dejín KSČ, pozri Komunistická strana Československa 

Ústav dejín KSS, pozri Komunistická strana Slovenska 

Ústredná knižnica Akadémie 

   – správa Knižničnej komisie o činnosti       6 

Ústredná knižnica SAV 

   – návrh rokovacieho poriadku        6 

Ústredná stranícka škola pri ÚV KSS, pozri Komunistická strana Slovenska 

Ústredný výbor KSS, pozri Komunistická strana Slovenska 

 

 

V 

veda            6, 7, 18, 19 

Vedecká rada fyziologických pracovísk sekcie II. 

   – kooptovanie Doc. Dr. Servíta        6 

vedecké pracoviská 

   – budovanie           7 
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   – schválenie systematizácie        6 

   pozri aj veda 

vedecko-technické spoločnosti 

   – zriadenie orgánov          6 

   pozri aj veda 

vedecko-technickí pracovníci 

   – správy o priebehu ich celoštátnych konferencií      6 

   pozri aj veda 

vedeckí pracovníci 

   – oslobodenie od kandidátskych skúšok       6 

   pozri aj veda 

vedecko-výskumné úlohy 

   – plnenie           6 

   pozri aj veda 

Veterinárne laboratórium Bioveta, n. p. Nitra 

   – zriadenie           7 

Virologický ústav v Bratislave, inštitúcia       7 

vnútropodnikový chozraščot 

   – riešenie problémov         6 

vodné  dielo na Dunaji 

   – výstavba           6 

vojenská služba 

   – oslobodenie Miroslava Nemana        9 

Volkstimme, redakcia          8 

 vydavateľstvá 

   – Pravda           9 

   – Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry      9 

   – iné            6 

vyplácanie honorárov, pozri honoráre 

Vysoká škola hospodárskych vied, inštitúcia    18 
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Vysoká škola technická v Košiciach 

   – problematika nevyhovujúceho ubytovania a učebných priestorov   5 

výborové členské schôdze ZO KSS, pozri Komunistická strana Slovenska 

výbory 

   – krajské výbory KSS         1, 16 

   – mestský výbor KSS       11 

   – Slovenský výbor Zväzu protifašistických bojovníkov     1 

   – Slovenský výbor pre veci umenia     18 

   – Slovenský výbor pre telesnú výchovu a šport    18 

   – Ústredný výbor KSČ         5, 10 

   – Ústredný výbor KSS   1, 4, 5, 7, 11, 

18, 19 

výročné členské schôdze ZO KSS, pozri Komunistická strana Slovenska 

výročné správy, pozri správy 

výstavy 

   – o vyhlásení Košického vládneho programu      1 

   – Veľká jubilejná rozhlasová výstava       3 

výstavba 

   – bytov pre potreby školstva        5 

   – vodného diela na Dunaji         6 

výtvarníctvo         12 

   pozri aj maliari 

 

 

Y 

YMCA v Banskej Bystrici, budova        5   

 

  

Z 

zabezpečenie akcií          1, 18 

zahraničné cesty, pozri cesty 
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zasadnutia 

   – predsedníctva Slovenskej akadémie vied      6 

   – predsedníctva Zboru povereníkov     18 

   – Zboru povereníkov       19 

zastavenie 

   – premietania filmu Drevená dedina       2 

   – vydávania odborného časopisu Chemické zvesti   10 

zájazdové plány 

   – putovných kín na Slovensku        2 

základné organizácie KSS, pozri Komunistická strana Slovenska  

Zbor povereníkov 

   – zasadnutia predsedníctva       18 

   – zasadnutia Zboru povereníkov      19 

zjazdy 

   – XIII. všezväzový zjazd hygienikov, epidemiológov a infekcionistov      7 

znovuvytvorenie 

   – Vysokej školy technickej v Brne        5 

zriadenie Veterinárneho laboratória v Biovete, n. p. Nitra     7 

zrušenie Ukrajinského súboru piesní a tancov    11 

Zväz slovenských spisovateľov, organizácia                13 

 

 

Ž 

žiadosti 

   – Bohuslava Gracu o peňažný príspevok       1 

   – kolektívneho vedenia Československého štátneho filmu o posudok   2 

Župný dom v Košiciach, budova        1  
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