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Úvod 

 

 Bohuslav Graca sa narodil 5. januára 1925 v obci Horná Lehota, okres Brezno1. 

V rokoch 1945 – 1946 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. 

V školskom roku 1946 – 1947 prestúpil na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského 

v Bratislave. Štúdiá dokončil na Historickej fakulte Štátnej univerzity v Leningrade. Členom 

KSČ sa stal v roku 1944. 

 V období rokov 1952 do 1953 pôsobil Bohuslav Graca vo funkcii riaditeľa 

Československého inštitútu SAV v Bratislave.  Od 5. októbra 1953 do 1. januára 1955 

zastával pozíciu vedúceho katedry dejín na Ústrednej straníckej škole pri ÚV KSS. V roku 

1955 sa stal riaditeľom Ústavu dejín KSS pri ÚV KSS. V tejto funkcii pôsobil až do roku 

1969.  

 Na mimoriadnom zjazde KSS v dňoch 26. – 29. augusta 1968 bol zvolený do ÚV 

KSS, za člena sekretariátu a tajomníka ÚV KSS. Voľba bola potvrdená zasadnutím 

novozvoleného pléna ÚV KSS 29. augusta 1968.2 Bohuslav Graca zodpovedal za ideologický 

úsek. Jednou z prvých úloh vo funkcii tajomníka ÚV KSS zodpovedného za ideologický úsek 

bolo pripraviť na vydanie základné pozjazdové heslá a tézy zamerané na podporu nového ÚV 

KSS a výsledkov zjazdu KSS. Bohuslav Graca mal koordinovať postup v jednaniach 

z okupačnými vojskami aby uvoľnili a odovzdali do správy civilných orgánov predovšetkým 

Čs. rozhlas, televíziu a spoje.3 O dosiahnutých úlohách potom informoval na zasadnutiach 

predsedníctva ÚV KSS. Komunikoval s vedúcimi redaktormi časopisov, vydavateľstiev, 

riaditeľmi televízie a rozhlasu a dozeral aby ich činnosť bola v súlade s dodržiavaním 

prijatých moskovských protokolov.  

 Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS 11. septembra 1969 bola na návrh Gustáva 

Husáka Bohuslavovi Gracovi definitívne pridelená agenda ideologického úseku so 

zodpovednosťou aj za dianie v školstve a vede.4  

 Bohuslav Graca na zasadnutiach predsedníctva ÚV KSS informoval o dianí v Čs. 

rozhlase, televízii, v ČTK a náladách medzi vysokoškolskými študentmi. Pripravoval analýzy 

                                                 
1 O životopisných údajoch pozri PEŠEK, Jan: Graca Bohuslav. In: PEŠEK, Jan (ed.): Aktéri jednej éry na 
Slovensku 1948 : 1989. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 120 – 121, ISBN 80-7165-417-5; MV 
SR – SNA, fond ÚV KSS – osobné spisy pracovníkov ÚV KSS – Bohuslav Graca, arch. šk. č. 17. 
2 MV SR – SNA, fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1881, zasadnutie Pléna ÚV KSS, 29. 8. 1968. 
3 MV SR – SNA, fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1212, zasadnutie P ÚV KSS, 29. 8. 1968. 
4 MV SR – SNA, fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1212, zasadnutie P ÚV KSS, 11. 9. 1968. 
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o situácii v profesionálnych umeleckých združeniach a odborovom hnutí pracovníkov 

školstva a vedy. Spolu s Ondrejom Klokočom stál pri konštituovaní Slovenského úradu pre 

tlač a informácie, ktorý plnil úlohu cenzorského úradu. Správy o chode tohto úradu pravidelne 

predkladal na zasadnutiach predsedníctva ÚV KSS svojim straníckym kolegom. Navrhoval 

budúcich nositeľom štátnych vyznamenaní, vedúcich redaktorov krajských tlačových orgánov 

a pod.  

 Spolupodieľal sa na rozvoji koncepcie rozvíjania národnostnej kultúry, vytváral 

aktuálne plány úloh ideologického oddelenia ÚV KSS, jeho obsah práce, štruktúru 

a systemizáciu. 

 Z pozície tajomníka ÚV KSS dozeral Bohuslav Graca na priebeh volieb rektorov 

vysokých škôl, obsadenie pozície vedúceho tajomníka Ústredného výboru zväzu ukrajinských 

pracujúcich, prípadne miest dopisovateľov Pravdy v zahraničí. Z ideologicko-politickej 

pozície pripravoval priebeh osláv SNP, alebo Slovenskej republiky rád. Riadil vytváranie 

a neskôr činnosť straníckych skupín v profesionálnych umeleckých združeniach.  

 Od septembra 1969 sa však na zasadnutiach predsedníctva ÚV KSS Bohuslav Graca 

nezúčastňuje z dôvodu dlhodobého zdravotného liečenia. Na návrh Štefana Sádovského na 

zasadnutí predsedníctva ÚV KSS 4. novembra 1969 zodpovednosť za ideologické oddelenie, 

oddelenie kultúry a umenia a školské oddelenie prevzal nový tajomník Ľudovít Pezlár.5 

 Bohuslav Graca zomrel náhle 24. apríla 1976 v Bratislave. 

 

 Archívne dokumenty vzniknuté z činnosti tajomníka ÚV KSS Bohuslava Gracu sa 

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

ustanovenia § 3 odst. 3 písmeno b) ústavného zákona č. 460/1990 Zb. o prinavrátení majetku 

Komunistickej strany Česko – Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 

spolu s ďalšími písomnosťami zaniknutého ÚV KSS. 

 Dokumenty odovzdali zástupcovia vtedajšieho Ústavu sociálnych a politických teórií 

(bývalý Ústav marxizmu – leninizmu ÚV KSS), ktorý ich spravoval spolu s ďalšími 

písomnosťami, pôvodcom ktorých bol bývalý ÚV KSS. 

 Odovzdané archívne dokumenty boli nespracované, bez akejkoľvek evidenčnej 

pomôcky v množstve 6 archívnych škatúľ. Časový rozsah je ohraničený rozpätím rokov 1963, 

                                                 
5 MV SR – SNA, fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1239, zasadnutie P ÚV KSS, 4. 11. 1969. 
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1967 – 1970. Presahuje krátke funkčné obdobie Bohuslava Gracu vo funkcii tajomníka ÚV 

KSS, ktoré trvalo od leta 1968 do konca roku 1969. 

 Štruktúru usporiadania dokumentov tvoriacich fondovú skupinu B. IV. XIV. Tajomník 

ÚV KSS Bohuslav Graca (1963), (1967) – 1968 – 1969 – (1970) sme vytvorili podľa vecných 

kritérií. Tvorí ju štrnásť častí, z ktorých niektoré sme ešte rozdelili na skupiny dokumentov. 

 V štruktúre usporiadania tejto fondovej skupiny počiatočné veľké písmeno B označuje 

pomenovanie fondového oddelenia Volené orgány. Písmenom A je označené ako prvé 

v poradí v rámci archívneho fondu Ústredný výbor KSS fondové oddelenie Zjazdy, 

konferencie. 

 Rímska číslica IV označuje pomenovanie štvrtého fondového pododdelenia 

Písomnosti tajomníkov ÚV KSS. Rímskou jednotkou sú pomenované archívne dokumenty 

vzniknuté zo zasadnutí Predsedníctva ÚV KSS, rímskou dvojkou dokumenty zo zasadnutí 

Sekretariátu ÚV KSS a rímskou trojkou dokumenty zo zasadnutí Pléna ÚV KSS. 

 Rímska štrnástka určuje v poradovom slede konkrétneho tajomníka ÚV KSS a časové 

ohraničenie dokumentov, tvoriacich fondovú skupinu. 

 Arabské číslice vyjadrujú počet častí tvoriacich štruktúru usporiadania samotnej 

fondovej skupiny. Za arabskou číslicou nasleduje pomenovanie časti, ktorá tvorí štruktúru 

usporiadania. Pokiaľ sme niektoré časti rozdelili na menšie, tak nasledujú už len názvy skupín 

archívnych dokumentov s číselným kódom – signatúrou. 

 Štruktúra usporiadania fondovej skupiny B. IV. XIV. Tajomník ÚV KSS Bohuslav 

Graca (1963), (1967) – 1968 – 1969 – (1970) a jej postavenia v rámci archívneho fondu 

Ústredný výbor KSS je nasledovná:   

    

 

 

Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska 

 

A. Zjazdy, konferencie 

 

B. Volené orgány 

 

B. IV. Písomnosti tajomníkov Ústredného výboru KSS 
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B. IV. XIV. Tajomník ÚV KSS Bohuslav Graca (1963), (1967) – 1968 – 1969 – (1970) 

 

B. IV. XIV. 1. Stranícke záležitosti, reakcie, ohlasy, postoje obyvateľstva na vývoj 
v krajine po 21. auguste 1968 

 

B. IV. XIV. 2. Žiadosti, sťažnosti, intervencie  

 

B. IV. XIV. 3. Národné hospodárstvo 

 

B. IV. XIV. 4. Školstvo 

 

B. IV. XIV. 5. Národnostná problematika 

 

B. IV. XIV. 6. Cirkevná problematika 

 

B. IV. XIV. 7. Tlač, informácie  

 

B. IV. XIV. 8. Veda, kultúra, umenie 

 

B. IV. XIV. 9. Rozhlas, televízia 

 

B. IV. XIV. 10. Prejavy, vystúpenia, prehlásenia 

          10. 1. Prejavy, vystúpenia, prehlásenia Bohuslava Gracu 

          10. 2. Cudzie príspevky 

 

B. IV. XIV. 11. Články 

          11. 1. Články Bohuslava Gracu 

          11. 2. Cudzie príspevky 

 

B. IV. XIV. 12. Rozhovory 

          12. 1. Rozhovory Bohuslava Gracu 
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B. IV. XIV. 13. Rukopisy, poznámky, podklady, úvahy a názory 

 

 

B. IV. XIV. 14. Korešpondencia 

          14. 1. Korešpondencia adresovaná Bohuslavovi Gracovi 
         14. 1. 1. Korešpondencia prijatá od fyzických osôb 

 

 

 Jazykom dokumentov je slovenčina a čeština, jeden dokument je v maďarčine. Za 

inventárnu jednotku sme zvolili súbor archívnych dokumentov príbuzného obsahu 

v zachovanom časovom období. Pri skupinách dokumentov 10. 1. Prejavy, vystúpenia, 

prehlásenia Bohuslava Gracu, 11. 1. Články Bohuslava Gracu, 12. 1. Rozhovory Bohuslava 

Gracu inventárnu jednotku tvoria zachované archívne dokumenty za jeden rok. Inventárnou  

jednotkou pri skupinách dokumentov 10. 2. Cudzie príspevky (časť B. IV. XIV. 10. Prejavy, 

vystúpenia, prehlásenia) a 11. 2. Cudzie príspevky (časť B. IV. XIV. 11. Články) je 

zachovaný archívny dokument, ktorého tvorcom bol cudzí prispievateľ za jeden rok. Pri časti 

B. IV. XIV. 14. Korešpondencia inventárnu jednotku tvoria listy jedného odosielateľa 

jednému adresátovi. 

 Bohuslav Graca zotrval vo funkcii tajomníka ÚV KSS pomerne krátke obdobie – od 

augusta 1968 do konca roku 1969. Vo fondovej skupine sú zachované dokumenty nielen 

z jeho funkčného obdobia. Ich dolná hranica je ohraničená rokom 1963 a horná rokom 1970. 

Preto sú tieto roky uvedené v okrúhlych zátvorkách. Časový údaj v lomenej zátvorke pri 

regestoch je nami určený na základe obsahu archívneho dokumentu. Skratka S. d. znamená, 

že dokument je nedatovaný. Pri spracúvaní sme nevyradili ani jeden dokument. Zachované 

poštové obálky sme ponechali. Pôvodné spisové obaly sa nezachovali, pravdepodobne však 

ani nikdy pôvodcom archívnych dokumentov neboli vytvorené. Prezentačná pečiatka 

podateľne ÚV KSS sa používala dosť sporadicky. Jej odtlačok červenej farby a hranatého 

tvaru bol zvyčajne umiestnený v pravej hornej časti podania. Predtlačené kolónky – číslo 

spisu, komu bola vec pridelená, počet príloh, údaj o uložení a vyradení vypĺňané neboli, s 

výnimkou odtlačku dátumu prijatia podania v tvare deň, mesiac a rok. Deň a rok je odtlačený 

arabskou číslicou a mesiac rímskou číslicou. V niektorých prípadoch je číslo spisu uvedené 

ručne v pravej hornej časti podania v tvare , napr. 12/69 – sekr. s. taj. Gracu, kde číslo 12 

predstavuje poradové číslo podania, rok 1969 je vyjadrený dvojčíslom 69 a skratka sekr. s. taj. 
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Gracu označuje sekretariát tajomníka ÚV KSS Gracu. Ak sa zachovala odpoveď tak ale 

neodchádzala pod prvotne udeleným číslom spisu. Dostávala samostatné číslo. Nachádzalo sa 

v ľavej hornej časti odpovede a pozostávalo s poradového číslo lomeno dvojčíslie označujúce 

rok, napr. 58/68. Pokyny na vybavenie došlých podaní a mnoho krát texty konceptov 

odpovedí sú písané ručne priamo na podaniach, prípadne na lícnych stranách. 

 V časti B. IV. XIV. 1. sa nachádzajú dokumenty viažuce sa k straníckym otázkam, 

reakciám a postojom obyvateľov a straníckych orgánov na dianie v krajine po vstupe vojsk 

Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968, návrh Akčného programu KSS, ako aj analýzy 

januárového plenárneho zasadnutia ÚV KSČ v roku 1968 a iné. Časť B. IV. XIV. 1. Je 

ohraničená rokmi 1963, 1967 – 1969. 

 Do časti B. IV. XIV. 2. sme zaradili napr. žiadosť Petra Škrabáka z ONV v Dolnom 

Kubíne o účasť tajomníka Gracu na akcii Hviezdoslavov Kubín, žiadosť Miloša Marku 

z vedenia Čs. rozhlasu o intervenciu ohľadom jeho ďalšieho pracovného zaradenia, riešenie 

sťažnosti Pavla Hedlíka na nedostatok publikácií z oblasti ateistickej výchovy a iné. Archívne 

dokumenty v časti B. IV. XIV. 2. ohraničuje obdobie rokov 1968 – 1969. 

 Časť B. IV. XIV. 3. tvoria dva dokumenty – národohospodárska štúdia o príčinách 

stagnácie a zaostávania strojárenských závodov na Slovensku a pracovný materiál na plenárne 

zasadnutie ÚV KSS k vypracovaniu podkladov a smerníc päťročného hospodárskeho rozvoja 

v SSR na roky 1971 – 1975. Archívne dokumenty sú z rokov /1968/ a 1970. 

 Do nasledujúcej časti B. IV. XIV. 4. sme zaradili napr. dokumenty súvisiace 

s ustanovujúcou schôdzou aktívu členov a kandidátov ÚV KSS z oblasti školstva v septembri 

1968, pokyn Útvaru politických informácií ÚV KSS o koordinovaní krokov zástupcov zväzov 

vysokých škôl na Slovensku a OV KSS, dokumenty o obsadení funkcie námestníka ministra 

školstva SSR pre národnostné školstvo a iné. Časť B. IV. XIV. 4. je ohraničená rokmi 1968 – 

1969. 

 V časti B. IV. XIV. 5. sa nachádza napr. žiadosť obyvateľov obcí Jablonka, Podvlk, 

Pekelník a Jurgov z januára 1969 o opätovné začlenenie do Československa, uznesenie 

Miestneho odboru Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši ohľadom zohľadnenia požiadaviek 

Slovákov žijúcich v národnostne zmiešaných juhoslovenských oblastiach a iné. Táto časť je 

ohraničená rokmi 1968 – 1969.    

 V časti B. IV. XIV. 6. sú uložené tri archívne dokumenty. Prvým dokumentom je 

Ohlas katolíckych ordinárov Slovenska reagujúci na polstoročie po vzniku ČSR v roku 1918 

s vysvetľujúcim listom Júliusa Gábriša, generálneho vikára Apoštolskej administratívy 
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v Trnave, druhý je návrh sekretariátu pre veci cirkevné Povereníctva SNR pre kultúru 

a informácie na zriadenie Slovenského sekretariátu pre veci cirkevné a tretí dokument tvorí 

predbežná správa z výskumu verejnej mienky o svetonázore obyvateľov na Slovensku. Časť 

B. IV. XIV. 6. ohraničujú roky 1968 – 1969.  

 Do časti B. IV. XIV. 7. sme zaradili napr. zoznam redaktorov tlačového orgánu ÚV 

KSS Pravdy v septembri 1968, spis o problematike zriadenia miesta dopisovateľa ČTK 

v Ženeve, záznam o návšteve odboru tlače ÚV KSS pracovníkmi poľského veľvyslanectva 

v Bratislave v novembri 1968 a iné. Táto časť je ohraničená obdobím rokov 1968 – 1969.  

 V nasledujúcej časti B. IV. XIV. 8. sa nachádza napr. vyjadrenie Bohuslava Gracu 

k povinnostiam, ktoré mu vyplývajú z funkcie člena redakčnej rady Historického časopisu, 

informácia Hany Ponickej o vykonaných prekladateľských prácach, reakcia členov 

sekretariátu Slovenského ústredného výboru ZČSSP na záver predstavenia hry I. Stodolu 

Marína Havranová v divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave a iné. Časť B. IV. XIV. 8. 

ohraničujú roky 1968 – 1969.  

 V časti B. IV. XIV. 9. sa nachádza napr. pozvanie pre Bohumila Gracu od vedenia Čs. 

rozhlasu v Bratislave na celoštátne stretnutie zaslúžilých rozhlasových a externých 

spolupracovníkov pri príležitosti 50. výročia založenia Československa, správa pracovníka 

Čs. televízie na Slovensku Jána Vrábla o príprave zahraničnej relácie k 25. výročiu SNP, 

informácia a iné. Táto časť je ohraničená rokmi 1968 – 1969.  

 Nasledujúcu časť B. IV. XIV. 10. tvoria dve skupiny archívnych dokumentov: 10. 1. 

Prejavy, vystúpenia, prehlásenia Bohuslava Gracu a 10. 2. Cudzie príspevky. Zachované 

dokumenty v skupine 10. 1. odzneli väčšinou na straníckych aktívoch, pri otváraní školského 

roka 1968/69 na Univerzite Komenského v Bratislave a pod.. Ich spoločným obsahom bola 

analýza súčasnej vnútropolitickej a vnútrostraníckej situácie a diania v spoločnosti, médiách a 

školstve. V skupine dokumentov 10. 2. sú zaradené príspevky Gavrila Gryzlova, Vasila 

Biľaka, Alexandra Dubčeka, Gustáva Husáka a odpis vystúpenia bývalého povereníka 

informácií Belluša reagujúce na aktuálne dianie v spoločnosti a krajine. Časť B. IV. XIV 10. 

spadá do obdobia rokov 1968 – 1969.  

 Časť B. IV. XIV. 11. sme rozdelili na dve skupiny dokumentov: 11. 1. Články 

Bohuslava Gracu a 11. 2. Cudzie príspevky. V prvej skupine dokumentov 11. 1. sú sústredené 

články Bohuslava Gracu s historickou tematikou, napr. VOSR, Slovenská republika rád, 

autonómia v roku 1938, SNP a pod.. V druhej skupine dokumentov 11. 2. je zaradený článok 

Miroslava Novotného o pravici a ľavici v spoločnosti a článok Ivan Špániho a Vladimíra 
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Jancuru venovaný podstate novinárskej práce. Časť B. IV. XIV. 11. ohraničujú roky 1968 – 

1969. 

 V nasledujúcej časti B. IV. XIV. 12., pozostávajúcej zo skupiny dokumentov 12. 1. 

Rozhovory Bohuslava Gracu sa nachádzajú otázky redaktorov a uverejnené rozhovory. Časť 

B. IV. XIV. 12. je z obdobia rokov 1968 – 1969. 

 Do časti B. IV. XIV. 13. sme zaradili zachované rukopisné poznámky, podklady, 

úvahy a názory Bohuslava Gracu venované princípom ideologickej práce, reflexii 

historických udalostí a filozofickým otázkam. V tejto časti sa nachádzajú aj poznámky zo 

zasadnutí volených orgánov ÚV KSČ a ÚV KSS. Časť B. IV. XIV. 13. ohraničujú roky 1968 

– 1969.  

 Časť B. IV. XIV. 14. pozostáva zo skupiny dokumentov 14. 1. Korešpondencia 

adresovaná Bohuslavovi Gracovi, ktorú sme bližšie určili podskupinou 14. 1. 1. 

Korešpondencia prijatá od fyzických osôb. Túto časť ohraničujú roky 1968 – 1969. 

 Súčasťou čiastkového inventára je zoznam použitých značiek a registre – zemepisný, 

osobný a vecný. Čísla uvedené pri hesle v registroch označujú číslo inventárnej jednotky. 

Číslo, prípadne čísla hrubo vytlačené uvedené v inventárnom súpise vpravo označujú čísla 

archívnych škatúľ a čísla vľavo pred inventárnym záznamom sú čísla inventárnych jednotiek.  

 Archívne dokumenty svojou výpovednou hodnotou poslúžia najmä bádateľom 

zaoberajúcimi sa novšími politicko-sociálnymi dejinami Slovenska. 

 Pri žiadosti o štúdium a pri citácii je potrebné uviesť názov archívu – MV SR – 

Slovenský národný archív (MV SR – SNA), archívneho fondu – ÚV KSS, názov fondového 

oddelenia – B. Volené orgány, názov fondového pododdelenia – B. IV. XIV. Písomnosti 

tajomníkov ÚV KSS a názov fondovej skupiny – B. IV. XIV. Tajomník ÚV KSS Bohuslav 

Graca a číslo inventárnej jednotky (jednotiek), prípadne archívnej škatule. 

 Fondová skupina B. IV. XIV. Tajomník ÚV KSS Bohuslav Graca (1963), (1967) – 

1968 – 1969 – (1970) obsahuje 36 inventárnych jednotiek, ktoré sú uložené v 6 archívnych 

škatuliach. Archívna dokumenty usporiadal a čiastkový inventár vypracoval Mgr. Ján Hučko 

v roku 2014.           
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 B. IV. XIV. 1. Stranícke záležitosti, reakcie, ohlasy, postoje 

obyvateľstva na vývoj v krajine po 21. auguste 1968 

  

 1963, 1967, 1968 – 1969   

1 Poznámky, materiály, údaje súvisiace s prácou Komisie ÚV 

KSČ pre preskúmanie IX. zjazdu KSS z hľadiska kritiky 

buržoázneho nacionalizmu; rezolúcia aktívu funkcionárov 

Trenčianskeho okresu z 23. decembra 1967 podporujúca nástup 

obrodného procesu v KSČ a KSS; návrh činnosti Rehabilitačnej 

komisie ÚV KSS schválenej plenárnym zasadnutím ÚV KSS 9. 

apríla 1968; pripomienky Sama Falťana k dokumentu „Záznam 

z rokovania predsedníctva ÚV KSS dňa 21. 8. 1968 o 01.40 

hod.“; reakcie a postoje obyvateľstva na dianie v krajine po 21. 

auguste 1968;  prehľad o obsadení funkcií a odmeňovaní 

vedúcich pracovníkov oddelení ÚV KSS v septembri 1968; 

stenografický protokol z rozšíreného plenárneho zasadnutia 

Slovenského výboru Socialistickej akadémie 17. septembra 

1968; žiadosť Emila Vrablica o umožnenie štúdia v archíve 

Ústavu dejín KSS; smernice ÚV KSČ ohľadom ideového 

ponímania akcií k oslavám 51. výročia VOSR a 25. výročia 

podpísania Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci 

a spolupráci medzi ČSSR a ZSSR; obežník ÚV KSČ o ideovo-

politickej práci strany; informácia o stave zabezpečenia osláv 

pri príležitosti 25. výročia podpísania československo-

sovietskej zmluvy 10. decembra 1968; návrh tajomníka ÚV 

KSČ Jozefa Lenárta na personálne doplnenie aparátu ÚV KSČ 

pracovníkmi zo Slovenska; personálno-pracovná charakteristika 

Ľudovíta Schulza, redaktora Rudého Práva v súvislosti 

s návrhom do funkcie zástupcu oddelenia pre stranícku prácu 

v masovokomunikačných prostriedkoch ÚV KSČ; stanovisko 

ideologického oddelenia ÚV KSS k postoju SÚTI ohľadom 

predkladania správ o situácii v tlači; návrh realizačnej smernice 

májového plenárneho zasadnutia ÚV KSČ. 

1 
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1969 – 1970  

 

 

2 Pripomienky k osnove prejavu k 25. výročiu SNP a k tézam 25. 

výročia SNP od  zástupcu vedúceho ideologického oddelenia Ss 

KV KSS Juraja Výbocha a tajomníka Zs KV KSS Gejzu 

Šlapku; operatívne informácie pre straníckych funkcionárov  

vypracované Útvarom politických informácií ÚV KSS 

a odborom informácií ÚV KSČ za obdobie júl – október 1969, 

a  máj 1970; pracovný materiál „Niektoré problémy výmeny 

členských legitimácií v roku 1970 a súčasnej hospodárskej 

politiky strany, prerokúvané na januárovom zasadnutí ÚV KSČ 

v roku 1970“; pracovný materiál „Osnova referátu 

k odovzdávaniu nových členských legitimácií na členských 

schôdzach základných organizácií strany“ vypracovaný ÚV 

KSČ; pripomienky Sama Falťana k dokumentu „Poučenie 

z krízového vývoja v strane a spoločnosti po XIII. zjazde KSČ. 

2 

   

 B. IV. XIV. 2. Žiadosti, sťažnosti, intervencie   

 1968 – 1969   

3 Sťažnosť Združenia legionárov na Slovensku na článok 

historika Štefana Štvrteckého „O legionároch bez legiend“; 

žiadosť Ladislava Paškrtu o výklad stanov KSČ; žiadosť Márie 

Beláčkovej o intervenciu ohľadom pridelenia internátu pre 

syna; intervencia Karla Goliata-Gorovského vo veci pridelenia 

liečebného pobytu pre Júliusa Verčíka; žiadosť Bohumila 

Alinčeho o možnosť predĺženia študijného pobytu v Kanade; 

sťažnosť spisovateľa Miloša Krnu na neoprávnenú kritiku 

pracovníkom aparátu ÚV KSS Antonom Markušom v 

televíznom vysielaní; informácia náčelníka Vojenského 

historického ústavu v Prahe Tibora Hochsteigera o stave 

šetrenia záležitosti Viliama Leschnického o obnovu a rozšírenie 

osvedčenia č. 255.  
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 B. IV. XIV. 3. Národné hospodárstvo  

 /1968/, 1970  

4 Národohospodárska štúdia „Príčiny zaostávania kovorobných 

a strojárenských závodov na Slovensku a návrh na 

zabezpečenie urýchleného odstránenia týchto závad“ ; „Návrh 

podkladov pre prípravu politicko-hospodárskych direktív 

k vypracovaniu smerníc piateho päťročného hospodárskeho 

rozvoja SSR v rokoch 1971 – 1975“ materiál na prerokovanie 

plénom ÚV KSS. 

2 

   

 B. IV. XIV. 4. Školstvo  

 1968 – 1969    

5 Pozvanie pre tajomníka ÚV KSS Bohuslava Gracu na 

slávnostné otvorenie školského roku 1968/69 na Pedagogickej 

fakulte v Nitre; list pedagogických pracovníkov a funkcionárov 

okresu Liptovský Mikuláš požadujúcich zmeny v koncepcii 

školstva na Slovensku; informácia pracovníka aparátu ÚV KSS 

Ivana Litvaja o priebehu celoslovenskej konferencie 

stredoškolských a učňovských organizácií ČSZM; informácia 

Jána Gregora o pomeroch na katedre základov marxizmu-

leninizmu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave; informácia 

dekana Filozofickej fakulty UK v Bratislave Ľudovíta Bakoša 

o vydávaní časopisu Filozof; odpis stanoviska Parlamentného 

výboru Slovenského parlamentu Zväzu vysokoškolákov 

Slovenska pre tvorbu študentskej politiky k zlúčeniu so 

Združením detských a mládežníckych organizácií Slovenska; 

informácia o príprave voľby rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave; stanovisko predsedníctva Vysokoškolského 

výboru KSS v Bratislave k udalostiam z 28. – 29. marca 1969. 

3 

   

 B. IV. XIV. 5. Národnostná problematika  

 1968 – 1969   

6 Spoločné vyhlásenie zástupcov Poľského zväzu kultúrne   
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6 osvetového, Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich 

a Kultúrneho zväzu maďarských pracujúcich v ČSSR 

o základných otázkach v menšinovej politike zo 14. augusta 

1968; základné dokumenty budúcej Národnej Rady Rusínov-

Ukrajincov; protestné rezolúcie zástupcov ZO KSS niektorých 

obcí v okrese Komárno v súvislosti s polemikou súvisiacou 

s návrhom ústavného zákona o národnostiach v ČSSR; návrh 

Vedeckého kolégia histórie SAV na založenie Inštitútu pre 

národnosti SAV; správa pracovníka aparátu ÚV KSS P. Jacku 

o priebehu X. mimoriadneho valného zhromaždenia 

Csemadoku 17. – 18. marca 1969. 

3 

   

 B. IV. XIV. 6. Cirkevná problematika  

 1968 – 1969   

7 Dokument „Ohlas katolíckych ordinárov Slovenska 

k päťdesiatemu výročiu vzniku našej samostatnosti“ 

s vysvetľujúcim listom generálneho vikára Apoštolskej 

administratúry v Trnave Júliusa Gábriša; návrh sekretariátu pre 

veci cirkevné Povereníctva SNR pre kultúru a informácie na 

zriadenie samostatného národného orgánu štátnej správy pre 

cirkevné veci – Slovenského sekretariátu pre cirkevné veci; 

predbežná správa z výskumu verejnej mienky „O 

svetonázorových postojoch obyvateľov Slovenska“ 

uskutočneného Výskumným ústavom verejnej mienky 

Bratislava. 

 

   

 B. IV. XIV. 7. Tlač, informácie   

 1968 – 1969   

8 Vládny návrh zákona o niektorých prechodných opatreniach 

v oblasti tlače a ostaných informačných prostriedkov; protestná 

rezolúcia účastníkov redakčnej rady Týždenníka Rady 

Okresného Národného    výboru    Dolný    Kubín  Orava   proti   
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8 odvolaniu z funkcie šéfredaktora Nitrianskeho hlasu Ala 

Katančiča; informácia o pripomienkach pracovníkov 

veľvyslanectva ZSSR k niektorým článkom v čs. tlači; anonym 

reagujúci na pomery v redakcii Pravdy; návrh štruktúry 

národných orgánov na riadenie tlače a hromadných 

oznamovacích prostriedkov vytvorený federálnym vládnym 

Výborom pre tlač a informácie; nadviazanie spolupráce medzi 

redakciou časopisu Svet socializmu a niektorými redakciami 

a agentúrami v socialistických krajinách; problematika 

uplatnenia slovenského vplyvu v celoštátnych tlačových 

orgánoch strany; stanovisko riaditeľa vydavateľstva Journal, 

Pravda, tlačový kombinát KSS Bratislava Michala Lanku 

k problematike systemizácie v redakcii Východoslovenských 

novín; správa Ministerstva vnútra SSR o vyšetrovaní krádeže v 

redakcii časopisu Reflex v Bratislave; žiadosť ČSTK 

o zabezpečenie pravidelnej predbežnej informácie z rokovania 

predsedníctva ÚV KSS; stručný prehľad o publikovaných 

materiáloch o M. R. Štefánikovi v slovenských denníkoch 

v týždni od 28. apríla do 2. mája 1969;  poďakovanie Hany 

Ponickej a Ján Čomaja za príhovor tajomníka ÚV KSS 

Bohuslava Gracu pre denník S ÚV ČSM Smena.  

3 

   

 B. IV. XIV. 8. Veda, kultúra, umenie  

 1968 – 1969   

9 Informácie  pracovníka aparátu ÚV KSS Ivana Litvaja 

o príprave XXVII. Valného zhromaždenia SAV 18. októbra 

1968 a počte pracovníkov SAV pracovne v zahraničí; pozvanie 

Ms NV a MV KSS na Myjave pre tajomníka ÚV KSS 

Bohuslava Gracu na slávnostné otvorenie Múzea SNR 

a pamätníka povstaleckých bojov v roku 1848 pri príležitosti 

120. výročia revolučných udalostí; „Návrh na krátkodobý 

postup v oblasti kultúrnej politiky“ téza vypracovaná Michalom 
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9 Chorvátom; záznam o priebehu reštitúcií kultúrneho majetku 

z Maďarska od konca I. svetovej vojny vypracovaný 

Ministerstvom kultúry a informácií; správa riaditeľa 

Československého rozhlasu Bratislava Andreja Sarvaša 

o priebehu tlačovej konferencie s Ladislavom Mňačkom vo 

Viedni 14. októbra 1968; pozvanie pre tajomníka ÚV KSS 

Bohuslava Gracu na zjazd miestnych odborov Matice 

slovenskej 16. – 17. novembra 1968; problematika usporiadania 

I. celoslovenského zjazdu knižničných pracovníkov; pozvanie 

predsedu komisie pre školstvo a kultúru Národného výboru hl. 

m. Slovenska Bratislavy Štefana Hajdina na prehliadku makety 

pamätníka Ľudovíta Štúra v Bratislave od autorov Tibora 

Bártfaya a Ivana Salaya 20. decembra 1968; odpis listu Zdeňka 

Kratochvíla, manžela speváčky Zuzky Lomskej o dôvodoch ich 

emigrácie do Švédska;  iniciatíva predsedu MNV v Banskej 

Štiavnici za udelenie titulu národný umelec maliarovi Jozefovi 

Kollárovi; návrh rektora Vysokej školy výtvarných umení 

Oresta Dubaya na zriadenie Umeleckej rady VŠVU; 

informačná správa z besedy „Odpovede bez zábran“ za účasti 

Zory Jesenskej, Pavla Števčeka, Romana Kaliského, Evy 

Kristínovej v závode SNP v Žiari nad Hronom 17. marca 1969; 

otvorený list Výboru Zväzu slovenských spisovateľov Zväzu 

spisovateľov ZSSR v súvislosti s nesprávnym vnímaním diania 

v ČSSR po 21. auguste 1968.  

3 

   

 B. IV. XIV. 9. Rozhlas, televízia  

 1968 – 1969   

10 Návrh osnovy Zákona SNR o slovenskej národnej rozhlasovej 

organizácii predložený riaditeľom Československého rozhlasu  

Bratislava Andrejom Sarvašom; dodatkový protokol 

o spolupráci v oblasti rozhlasu medzi Československým 

rozhlasom   a   Výborom   pre rozhlas   a   televíziu   pri   Rade  

4 
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10 ministrov ZSSR na rok 1969; informácia o stave spolupráce 

Slovenskej televízie s televíziami členských štátov Varšavskej 

zmluvy v roku 1969; vyjadrenie redaktora Československej 

televízie Karola Kožíška k problematike odvysielania filmov 

Povstalecké krídla a Generálska česť.   

4 

   

 B. IV. XIV. 10. Prejavy, vystúpenia, prehlásenia  

   

 10. 1. Prejavy, vystúpenia, prehlásenia Bohuslava Gracu  

 1968  

11 Prejav k vnútropolitickej a vnútrostraníckej situácii po vstupe 

vojsk Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968; prejav v Divadle          

P. O. Hviezdoslava v Bratislave pri príležitosti 25. výročia SNP 

– 27. august 1968; príhovor k pracovníkom Československého 

rozhlasu v zasadacej miestnosti na Zochovej ulici venovaný 

vnútropolitickej situácii v krajine – 3. september 1968; prejav 

pri príležitosti 50. výročia vzniku Československa; prejav pri 

príležitosti 51. výročia VOSR; vystúpenie v Televíznych 

novinách hodnotiace plenárne zasadnutia volených orgánov ÚV 

KSČ a ÚV KSS – 22. november 1968;  prejav pri slávnostnom 

otvorení školského roka 1968/69 na Univerzite Komenského 

v Bratislave; vystúpenie na zjazde knižných pracovníkov 

v PKO v Bratislave venované knižnej kultúre – 3. december 

1968.  

 

   

 1969  

12 Vystúpenie pri príležitosti udelenia vyznamenania novinám Új 

Szó – 10. január 1969; prejav v rozhlasovom vysielaní 

venovaný problémom v publicistike a žurnalistike – 11. február 

1969; prejav na zjazde Socialistickej akadémie analyzujúci jej 

činnosť – 1. apríl 1969; osnova prejavu pri príležitosti osláv 1.a 

9. mája v roku 1969; referát prednesený na porade tajomníkov 
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12 

 

OV KSS zodpovedných za ideologickú prácu 9. – 10. júl 1969; 

vystúpenie v Československej televízii venované spomienke na 

posledné zasadnutie ilegálnej SNR v roku 1944 pri príležitosti 

25. výročia osláv SNP; vystúpenie na ideologickom seminári 

týkajúci sa hodnotenia situácie a stavu v ktorom sa krajina 

nachádza. 

 

4 

   

 10. 2. Cudzie príspevky  

 1968  

13 Vystúpenie Gavrila Gryzlova „O stave Smeny“ analyzujúce 

dobu trvania periodika na celoredakčnej porade 31. októbra 

1968 na Červenom Kameni. 

 

   

 1969  

14 Odpis vystúpenia bývalého povereníka informácií Belluša na 

stanici Slobodná Európa reagujúci na vysielanie 

dokumentárneho pásma „Na bratislavskej revolučnej vlne“ – 

28. február 1969.   

 

   

 1969  

15 Diskusné vystúpenie Vasila Biľaka na plenárnom zasadnutí ÚV 

KSČ kritizujúce postoje a prácu Alexandra Dubčeka – 25. – 26. 

september 1969. 

 

   

 1969  

16 Vystúpenie Alexandra Dubčeka na plenárnom zasadnutí ÚV 

KSČ reagujúce na situáciu v strane a spoločnosti – 25. – 26. 

september 1969. 

 

   

 1969  

17 Záverečné slovo Gustáva Husáka na plenárnom zasadnutí ÚV 

KSČ venované analýze spoločnosti – 25. – 26. september 1969.  
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 B. IV. XIV. 11. Články  

   

 11. 1. Články Bohuslava Gracu  

 1968  

18 Článok Novinárstvo v systéme socialistickej demokracie 

venovaný aktuálnym problémom socialistickej publicistiky 

uverejnený v Novom Slove č. 13 – 15. august 1968; článok 

Ako ďalej reagujúci na situáciu po vstupe vojsk Varšavskej 

zmluvy do krajiny uverejnený v Kultúrnom Živote č. 35 – 6. 

september 1968; článok Dr. Vlado Clementis a 6. október 1938 

analyzujúci problematiku autonómie uverejnený v Novom 

Slove č. 20 – 17. október 1968;  článok K 50. výročiu vzniku 

Československa pripravený do časopisu Život; článok Faktor 

zmien XX. storočia venovaný VOSR uverejnený v novinách 

Pravda – 7. november 1968; článok venovaný aktuálnemu 

dianiu v krajine uverejnený v časopise Naša Univerzita č. 2 – 

november 1968.  

4 

   

 1969  

19 Článok Prihovára sa vám Bohuslav Graca o humanizme, 

kultúre a umení uverejnený v Smene č. 8 – 21. február 1969; 

článok Hodnota skúseností venovaný 50. výročiu Slovenskej 

republiky rád uverejnený v Novom Slove č. 24 – 12. jún 1969; 

článok Povstanie ako východisko venovaný spomienke na SNP 

uverejnený v Pravde – 28. august 1969; článok Cesta Karola 

Šmidkeho venovaný tomuto funkcionárovi KSS uverejnený 

v Smene – 28. august 1969; článok písaný pre Obranu lidu 

venovaný vzťahom Čechov a Slovákov a odkazu SNP – 1969; 

článok 50 rokov od vyhlásenia Slovenskej republiky rád 

napísaný pre Moskovskú Pravdu – 1969.  
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 11. 2. Cudzie príspevky  

 1969  

20 Článok pracovníka aparátu ÚV KSČ Miroslava Novotného  

Pravica, ľavica, stred a tí druhí polemizujúci s názormi 

Miroslava Kusého. 

4 

   

 /1969/  

21 Článok redaktorov Pravdy Ivana Špániho a Vladimíra Jancuru 

Vraj sa niekde hovorí venovaný podstate novinárskej práce. 

 

   

 B. IV. XIV. 12. Rozhovory  

   

 12. 1. Rozhovory Bohuslava Gracu  

 1968  

22 Otázky redaktora Új Szó Zoltána Fónoda na rozhovor –           

3. október 1968; otázky rozhovoru  redaktora Pravdy Krajčího 

– 4. október 1968.  

 

   

 1969  

23 Rozhovor uverejnený v novinách Práca č. 33 – 8. február 1969; 

rozhovor s redaktormi Smeny – 14. február 1969. 

 

   

 B. IV. XIV. 13. Rukopisy, poznámky, podklady, úvahy a 

názory 

  

 1968 – 1969   

24 Rukopisy, poznámky, podklady, úvahy a názory Bohuslava 

Gracu k historickým udalostiam a filozofickým otázkam; 

poznámky zo zasadnutí volených orgánov ÚV KSČ a ÚV KSS.  

5, 6 
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 B. IV. XIV. 14. Korešpondencia  

   

 14. 1. Korešpondencia adresovaná Bohuslavovi Gracovi  

   

 14. 1. 1. Korešpondencia prijatá od fyzických osôb  

 1968  

25 Alexy Janko 6 

 slovenský jazyk, fólií: 2  

   

 1969  

26 Bartošková Marta  

 slovenský jazyk, fólií: 2  

   

 1969  

27 Bellušová  

 slovenský jazyk, fólií: 3  

   

 S. d.  

28 Friš Edo  

 slovenský jazyk, fólií: 1  

   

 1969  

29 Holdoš Ladislav  

 slovenský jazyk, fólií: 3  

   

 1969  

30 Hollý Anton  

 slovenský jazyk, fólií: 1  

   

 1968  

31 Křen  

 český jazyk, fólií: 1  
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 1968  

32 Matejík Pavol 6 

 slovenský jazyk, fólií: 2  

   

 1968  

33 Pješčakovci Ivan a Dana  

 slovenský jazyk, fólií: 2  

   

 1968  

34 Rebro Karol  

 slovenský jazyk, fólií: 1  

   

 1968  

35 Sýkora Ernest  

 slovenský jazyk, fólií: 1  

   

 1968  

36 Štrba Ján  

 slovenský jazyk, fólií: 1  
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Zoznam použitých značiek 
 

ČSTK        Československá tlačová 

        kancelária 

ČSZM        Československý zväz mládeže 

Ms NV       mestský národný výbor 

MV KSS       miestny výbor Komunistickej 

        strany Slovenska 

MNV        miestny národný výbor 

OV KSS       okresný výbor Komunistickej 

        strany Slovenska 

PKO        Park kultúry a oddychu 

SAV        Slovenská akadémia vied 

SNR        Slovenská národná rada 

SÚTI        Slovenský úrad pre tlač  

        a informácie 

S ÚV ČSM       Slovenský ústredný výbor 

        Československého zväzu mládeže 

Ss KV KSS       Stredoslovenský krajský výbor 

        Komunistickej strany Slovenska 

UK        Univerzita Komenského 

ÚV KSČ       Ústredný výbor Komunistickej 

        strany Československa 

ÚV KSS       Ústredný výbor Komunistickej 

        strany Slovenska 

VŠVU        Vysoká škola výtvarných umení 

ZO KSS      základná organizácia 

      Komunistickej strany Slovenska 

Zs KV KSS      Západoslovenský krajský výbor 

      Komunistickej strany Slovenska 
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Register zemepisný 

 

 

B  

 

Banská Štiavnica        9 

Bratislava        5, 8. 9, 11 

 

 

 

Č 

 

Červený Kameň                 13 

ČSSR, Československá socialistická republika    1, 6, 9 

   pozri aj Československo 

Československo                 11, 18 

 

 

 

D 

 

Dolný Kubín        8 

 

 

 

K 

 

Kanada        3 

Komárno, okres        6 
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L 

 

Liptovský Mikuláš, okres       5 

                   

 

 

M 

 

Maďarsko        9 

Myjava        9 

 

 

 

N 

 

Nitra        5 

 

 

 

P 

 

Praha, Česká republika       3 

 

 

S 

 

Slovensko        5 

 

 

Š 

 

Švédsko        9 
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T 

 

Trnava        7 

Trenčín, okres        1 

 

 

 

V 

 

Viedeň, Rakúska republika       9 

 

 

 

Z 

 

ZSSR, Zväz sovietskych socialistických republík    1, 8, 10 

 

 

 

Ž 

 

Žiar nad Hronom        9 
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Register osobný 

 

 

A 

 

Alexy, Janko                 25 

Alinče, Bohumil        3 

 

 

 

B 

 

Bakoš, Ľudovít                   4 

Bartošková, Marta                 26 

Bártfay, Tibor        9 

Beláčková, Mária        3 

Belluš                 14 

Bellušová                 27 

Biľak, Vasil                 15 

 

 

 

Č 

 

Čomaj, Ján        8 

 

 

 

D 

 

Dubay, Orest        9 

Dubček, Alexander                 15, 16 
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F 

 

Falťan, Samo         1, 2 

Fónod, Zoltán                  22 

Friš, Edo                  28 

 

 

 

G 

 

Gábriš, Július         7 

Goliat-Gorovský, Karel       3 

Graca, Bohuslav, tajomník ÚV KSS      4, 5, 8, 9, 24 

Gregor, Ján         4 

Gryzlov, Gavril                 13 

 

 

 

H 

 

Hajdin, Štefan         9 

Hochsteiger, Tibor        3 

Holdoš, Ladislav                 29 

Hollý, Anton                  30 

Husák, Gustáv                             17 

 

 

 

CH 

 

Chorvát, Michal        9 
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J 

 

Jacko, P.         6 

Jancura, Vladimír                 21 

Jesenská, Zora         9 

 

 

 

K 

 

Kaliský, Roman        9 

Katančič, Alo         8 

Kollár, Jozef         9 

Kožíšek, Karol                 10 

Kratochvíl, Zdeněk        9 

Krajčí                   22 

Kristínová, Eva        9 

Krno, Miloš         3 

Křen                   31 

Kusý, Miroslav                 20 

 

 

 

L 

 

Lanko, Michal         8 

Leschnický, Viliam        3 

Lenárt, Jozef         1 

Litvaj, Ivan         4, 9 

Lomská, Zuzka        9 

 



 

29 

 

 

M 

 

Markuš, Anton        3 

Matejík, Pavol                  32 

Mňačko, Ladislav        9 

 

 

 

N 

 

Novotný, Miroslav                20 

 

 

 

P 

 

Paškrta, Ladislav        3 

Pješčakovci, Ivan a Dana                33 

Ponická, Hana         8 

 

 

 

R 

 

Rebro, Karol                  34 

 

 

 

S 

 

Salay, Ivan         9 

Sarvaš, Andrej        9, 10 



 

30 

 

Schulz, Ľudovít        1 

Sýkora, Ernest                  35 

 

 

 

Š 

 

Šlapka, Gejza         2 

Špáni, Ivan                  21 

Štefánik, Milan Rastislav       8 

Števček, Pavol        9 

Štrba, Ján                  36 

Štvrtecký, Štefan        3 

 

 

 

V 

 

Verčík, Július         3 

Vrablic, Emil         1 

Výboch, Juraj         2 
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Register vecný 

 

 

A 

 

akcie a oslavy stranícke        1, 2  

   pozri aj KSČ a KSS 

Ako ďalej, článok                 18 

   pozri aj články 

aktívy stranícke         1, 2 

   pozri aj KSČ a KSS 

aparát ÚV KSČ        1, 2, 20 

   pozri aj ÚV KSČ 

aparát ÚV KSS        1 – 3, 6, 9 

   pozri aj ÚV KSS 

Apoštolská administratíva v Trnave, inštitúcia    7 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

archív Ústavu dejín KSS, inštitúcia 

- možnosť štúdia        1   

   pozri aj KSS a organizácie a inštitúcie 

autonómia Slovenska – analýza               18 

 

 

 

B 

 

buržoázny nacionalizmus – kritika      1 

 

 

 

C 

 

Cesta Karola Šmidkeho, článok               19 



 

32 

 

   pozri aj články  

CSEMADOK, organizácia 

- X. mimoriadne valné zhromaždenie     6 

pozri aj národnosti a organizácie a inštitúcie 

 

 

 

Č 

 

časopisy 

- Filozof         5 

- Kultúrny Život                 18 

- Naša Univerzita                 18 

- Obrana lidu                 19 

- Reflex         8 

- Svet socializmu        8 

- Život                  18 

Česi a Slováci – vzťahy                           19 

   pozri aj národnosti 

Československá televízia, inštitúcia               10, 12 

   pozri aj organizácie a inštitúcie   

Československá tlačová kancelária, inštitúcia    8 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Československo-sovietska zmluva – 25. výročie podpísania  1 

Československý rozhlas Bratislava, inštitúcia    9 – 11  

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Československý zväz mládeže, organizácia     5, 8 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

články 

- Ako ďalej                 18 

- Cesta Karola Šmidkeho                19 

- Dr. Vlado Clementis a 6. október 1938             18 

- Faktor zmien XX. storočia               18 
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- Hodnota skúseností                19 

- K 50. výročiu vzniku Československa              18 

- Novinárstvo v systéme socialistickej demokracie            18 

- O legionároch bez legiend      3 

- 50 rokov vyhlásenia Slovenskej republiky rád             19 

- Povstanie ako východisko               19 

- Pravica, ľavica, stred a tí druhí               20 

- Prihovára sa vám Bohuslav Graca              19 

- Vraj sa niekde hovorí                           21 

členské legitimácie – výmena      2 

   pozri aj KSS 

 

 

 

D 

 

9. máj – výročie                 12 

   pozri aj výročia 

IX. zjazd KSS         1 

   pozri aj KSS a zjazd KSS 

direktívy – politicko-hospodárske      4 

Dr. Vlado Clementis a 6. október 1938, článok             18 

   pozri aj články 

25. výročie podpísania zmluvy medzi ČSSR a ZSSR, výročie  1 

   pozri aj výročia 

25. výročie SNP, výročie                11, 12, 19 

   pozri aj výročia 

XXVII. Valné zhromaždenie SAV – príprava    9 

 

 

E 

 

emigrácia         9 
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F 

 

Faktor zmien XX. storočia, článok               18 

   pozri aj články 

filmy 

- Generálska česť                 10 

- Povstalecké krídla                10 

Filozof, časopis        5 

   pozri aj časopisy 

Filozofická fakulta UK v Bratislave, inštitúcia    5 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

funkcionári KSS        1 – 3, 5, 8, 12, 19,  

                   20 

   pozri aj KSS 

 

 

 

G 

 

Generálska česť, film                10 

    pozri aj filmy 

 

        

 

H 

 

Hodnota skúseností, článok                19 

   pozri aj články 

hospodárska politika KSS       2 

   pozri aj KSS 

hospodársky rozvoj, pozri rozvoj hospodársky 

hromadné oznamovacie prostriedky, pozri tlač       

humanizmus                  19 
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I 

 

Inštitút pre národnosti SAV, inštitúcia 

- návrh na založenie       6 

pozri aj národnosti a organizácie a inštitúcie        

 

  

 

J 

 

Journal, Pravda, tlačový kombinát KSS Bratislava, vydavateľstvo  8 

   pozri aj vydavateľstvá 

 

 

 

K 

 

Katedra základov marxizmu-leninizmu Lekárskej fakulty UK  

v Bratislave, inštitúcia 

- pomery         5   

   pozri aj školstvo a organizácie a inštitúcie 

katolícki ordinári, pozri ordinári katolícki 

Komisia školstvo a kultúru Národného výboru hlavného mesta Slovenska 

Bratislavy         9 

   pozri aj komisie a školstvo 

Komisia ÚV KSČ pre preskúmanie IX. zjazdu KSS   1 

   pozri aj KSS a komisie 

komisie 

- Komisia pre školstvo a kultúru Národného výboru hlavného mesta 

      Slovenska Bratislavy       9 

- Komisia ÚV KSČ pre preskúmanie IX. zjazdu KSS   1 

- Rehabilitačná komisia ÚV KSS     1 

Komunistická strana Československa, organizácia 
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- aktívy         1, 2 

- obrodný proces        1 

- stanovy         3 

- Ústredný výbor KSČ       1, 2, 11, 15 – 17, 20,  

          24  

- zjazd         2 

Komunistická strana Slovenska, organizácia 

- akcie a oslavy        1, 2 

- aktívy         1, 2, 11, 12 

- členské záležitosti       2, 6 

- funkcionári        1 – 3, 5, 8, 12, 19,  

       20 

- hospodárska politika       2      

- krajské výbory                   2 

- materiály a dokumenty       1, 2 

- mestské výbory        9 

- obrodný proces        1 

- okresné výbory                  12 

- tlačové orgány        8 

- Ústav dejín KSS       1 

- Ústredný výbor KSS       1 – 6, 8, 9, 11, 15, 

          16 – 17, 20, 24  

- Vysokoškolský výbor KSS      5  

- základné organizácie       2, 6  

- závodné výbory                   2, 5 

- zjazd                    1 

koncepcia školstva, pozri školstvo 

konferencie 

- stredoškolských a učňovských organizácií ČSZM   5 

- tlačové         9 

knižná kultúra, pozri kultúra knižničná  

knižniční pracovníci, pozri pracovníci knižniční  

K 50. výročiu vzniku Československa, článok             18 
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   pozri aj články  

            

Kontrolná a revízna komisia pri ÚV KSS     2 

   pozri aj KSS a komisie 

kovorobné a strojárenské závody – príčiny zaostávania   4   

krajské výbory KSS                   

- Stredoslovenský krajský výbor KSS v Banskej Bystrici  2 

- Západoslovenský krajský výbor KSS v Bratislave   2 

   pozri aj KSS 

krádež 

- v  redakcii časopisu Reflex      8 

kultúra – knižná                            11 

kultúrna politika – návrhy       9                         

kultúrny majetok, pozri majetok kultúrny  

Kultúrny zväz maďarských pracujúcich v ČSSR, organizácia  6 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich, organizácia   6 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Kultúrny Život, časopis                18 

   pozri aj časopisy 

 

 

 

L 

 

legionári, pozri článok O legionároch bez legiend 

legitimácie členské – výmena      2 

   pozri aj KSS 

Lekárska fakulta UK v Bratislava, inštitúcia     5 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

liečebný pobyt – prideľovanie      3 
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M 

 

majetok kultúrny – reštitúcie       9  

maketa pamätníka Ľudovíta Štúra – prehliadka    9 

materiály a dokumenty 

- Na bratislavskej revolučnej vlne              14  

- Návrh na krátkodobý postup v oblasti kultúrnej politiky  9 

- Návrh podkladov pre prípravu politicko-hospodárskych direktív  

k vypracovaniu smerníc piateho päťročného plánu hospodárskeho 

rozvoja SSR v rokoch 1971 – 1975     4 

- Niektoré problémy výmeny členských legitimácií v roku 1970  

a súčasnej hospodárskej politiky strany    2 

- Ohlas katolíckych ordinárov Slovenska k päťdesiatemu výročiu 

vzniku našej samostatnosti      7 

- Osnova referátu k odovzdávaniu nových členských legitimácií na 

členských schôdzach základných organizácií strany   2 

- O svetonázorových postojoch obyvateľov na Slovenska  7 

- Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti po XIII. zjazde 

KSČ         2 

- Príčiny zaostávania kovorobných a strojárenských závodov na 

Slovensku a návrh na zabezpečenie urýchleného odstránenia týchto 

závad         4 

- Záznam z rokovania predsedníctva ÚV KSS dňa 21. 8. 1968  

o 01. 40 hod.        1 

Matica slovenská, inštitúcia 

- zjazd miestnych odborov      9 

pozri aj organizácie a inštitúcie 

menšinová politika, pozri národnosti   

mestské výbory KSS 

- Mestský výbor KSS na Myjave      9   

Mestský národný výbor na Myjave, inštitúcia    9 

   pozri aj národné výbory a organizácie a inštitúcie 
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Mestský výbor KSS na Myjave, inštitúcia     9 

   pozri aj KSS a organizácie a inštitúcie 

miestne národné výbory 

- Miestny národný výbor v Banskej Štiavnici    9 

miestne odbory Matice slovenskej – zjazd     9 

Miestny národný výbor v Banskej Štiavnici, inštitúcia   9 

   pozri aj národné výbory a organizácie a inštitúcie  

Moskovská Pravda, noviny                19 

   pozri aj noviny 

Ministerstvo kultúry a informácií, inštitúcia     9 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Ministerstvo vnútra SSR, inštitúcia      8 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Múzeum SNR, inštitúcia 

- otvorenie        9 

pozri aj organizácie a inštitúcie 

 

 

 

N 

 

Na bratislavskej revolučnej vlne, dokument              14 

   pozri aj materiály a dokumenty  

Naša Univerzita, časopis                           18 

   pozri aj časopisy 

Národná Rada Rusínov – Ukrajincov, organizácia 

- konštituovanie        6 

pozri aj národnosti a organizácie a inštitúcie 

národné výbory 

- Mestský národný výbor na Myjave     9 

- Miestny národný výbor v Banskej Štiavnici    9 

- Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy   9 

- Okresný národný výbor v Dolnom Kubíne    8 
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národný umelec – udeľovanie titulov     9 

národnosti 

- maďarská        6 

- poľská         6 

- rusínsko – ukrajinská       6 

-  

Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy, inštitúcia  9 

- pozri aj národné výbory a organizácie a inštitúcie 

Návrh na krátkodobý postup v oblasti kultúrnej politiky, dokument 9 

   pozri aj materiály a dokumenty  

Návrh podkladov pre prípravu politicko-hospodárskych direktív  

k vypracovaniu smerníc piateho päťročného hospodárskeho rozvoja 

SSR v rokoch 1971 – 1975, materiál      4  

   pozri aj materiály a dokumenty 

Niektoré problémy výmeny členských legitimácií v roku 1970  

a súčasnej hospodárskej politiky strany, materiál    2 

   pozri aj KSS a materiály a dokumenty 

Nitriansky hlas, noviny       8 

   pozri aj noviny 

Nové Slovo, noviny           18, 19 

   pozri aj noviny 

novinárska práca, pozri práca novinárska 

Novinárstvo v systéme socialistickej demokracie, článok            18 

   pozri aj články   

noviny 

- Moskovská Pravda                19 

- Nitriansky hlas        8 

- Nové Slovo                 18, 19 

- Orava         8 

- Pravda                  18, 19, 21, 22 

- Práca                  23 

- Rudé Právo        1 

- Smena                    8, 13, 19, 23 
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- Új Szó                  12, 22 

- Východoslovenské noviny      8 

 

 

O 

 

Obrana lidu, časopis                 19 

   pozri aj časopisy 

obrodný proces v KSČ a KSS – nástup     1 

   pozri aj KSČ a KSS 

obyvateľstvo Slovenska  

- reakcie a postoje po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy   1, 11 

- svetonázorové postoje       7 

Ohlas katolíckych ordinárov Slovenska k päťdesiatemu výročiu vzniku 

našej samostatnosti, dokument      7 

   pozri aj materiály a dokumenty 

Okresný národný výbor v Dolnom Kubíne, inštitúcia   8 

   pozri aj národné výbory a organizácie a inštitúcie 

okresné výbory KSS                 12 

   pozri aj KSS 

O legionároch bez legiend, článok      3 

   pozri aj články 

Orava, noviny         8 

   pozri aj noviny 

ordinári katolícki – postoj k vzniku Československa   7             

 organizácie a inštitúcie 

- Apoštolská administratíva v Trnave     7 

- Archív Ústavu dejín KSS      1 

- Československá televízia               10, 12 

- Československá tlačová kancelária     8 

- Československý rozhlas Bratislava     9 – 11  

- Československý zväz mládeže      5, 8 

- Filozofická fakulta UK v Bratislave     5 



 

42 

 

- Inštitút pre národnosti SAV      6 

- Journal, Pravda, tlačový kombinát KSS    8 

- Katedra základov marxizmu-leninizmu Lekárskej fakulty UK v  

Bratislave        5 

- Komunistická strana Československa     1 – 3, 11, 15 – 17,  

          20, 24 

- Komunistická strana Slovenska     1 – 3, 5, 6, 8, 9, 11, 

12, 15 – 17, 19, 20,    

24 

- Kultúrny zväz maďarských pracujúcich v ČSSR   6 

- Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich     6 

- Lekárska fakulta UK v Bratislave     5 

- Matica slovenská       9 

- Mestský výbor KSS na Myjave      9 

- Miestny národný výbor v Banskej Štiavnici    9 

- Ministerstvo kultúry a informácií     9 

- Ministerstvo vnútra SSR      8 

- Múzeum SNR        9 

- Národná Rada Rusínov – Ukrajincov     6 

- Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy   9 

- Okresný národný výbor v Dolnom Kubíne    8 

- Parlamentný výbor Slovenského parlamentu Zväzu vysokoškolákov 

Slovenska pre tvorbu študentskej politiky    5 

- Pedagogická fakulta v Nitre      5 

- Poľský zväz kultúrne osvetový      6 

- Povereníctvo SNR pre kultúru a informácie    7 

- Rada ministrov ZSSR                10 

- Rada Okresného národného výboru v Dolnom Kubíne  8 

- Sekretariát pre veci cirkevné povereníctva SNR pre kultúru 

a informácie        7 

- Sekretariát Ústredného výboru Československého zväzu mládeže 8 

- Slobodná Európa                14 

- Slovenská akadémia vied      6, 9 
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- Slovenská národná rada       7, 9, 10, 12 

- Slovenská televízia                10 

- Slovenský sekretariát pre cirkevné veci    7 

- Slovenský úrad pre tlač a informácie     1 

- Slovenský ústredný výbor Československého zväzu mládeže  8 

- Slovenský výbor Socialistickej akadémie    1 

- Socialistická akadémia                  1, 12 

- Stredoslovenský krajský výbor KSS v Banskej Bystrici  2 

- Umelecká rada Vysokej školy výtvarných umení   9 

- Univerzita Komenského v Bratislave     5, 11 

- Ústav dejín KSS       1 

- Ústredný výbor Komunistickej strany Československa  1, 2, 11, 15 – 17, 20, 

          24 

- Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska   1 – 6, 8, 9, 24  

- Útvar politických informácií ÚV KSS     2 

- Varšavská zmluva                           10, 11, 18 

- Vedecké kolégium histórie SAV     6 

- Vojenský historický ústav v Prahe     3 

- Vysoká škola výtvarných umení     9 

- Vysokoškolský výbor KSS      5 

- Výbor pre rozhlas a televíziu pri Rade ministrov ZSSR           10 

- Výbor pre tlač a informácie      8 

- Výbor Zväzu slovenských spisovateľov    9 

- Výskumný ústav verejnej mienky Bratislava    7 

- Západoslovenský krajský výbor KSS v Bratislave   2 

- Združenie detských a mládežníckych organizácií Slovenska  5 

- Združenie legionárov na Slovensku     3   

- Zväz spisovateľov ZSSR      9 

osvedčenie č. 255 – obnova a rozšírenie     3 

Osnova referátu k odovzdávaniu  nových členských legitimácií na 

členských schôdzach základných organizácií strany, materiál  2 

   pozri aj členské legitimácie – výmena a KSS 
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O svetonázorových postojoch obyvateľov Slovenska, správa z výskumu 

verejnej mienky        7 

   pozri aj svetonázor a materiály a dokumenty 

 

                

 

P 

 

pamätník Ľudovíta Štúra – prehliadka makety    9 

Parlamentný výbor Slovenského parlamentu Zväzu vysokoškolákov 

Slovenska pre tvorbu študentskej politiky, organizácia   5 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

päťročný hospodársky rozvoj SSR – príprava smerníc   4 

50 rokov od vyhlásenia Slovenskej republiky rád, článok            19 

   pozri aj články 

50. výročie vzniku Československa, výročie              11, 18 

   pozri aj výročia 

51. výročie VOSR, výročie       1, 11, 18 

   pozri aj výročia 

Pedagogická fakulta v Nitre, inštitúcia 

- slávnostné otvorenie školského roku 1968/69    5 

pozri aj organizácie a inštitúcie  

plénum ÚV KSČ        1, 2, 15 – 17  

   pozri aj ÚV KSČ 

plénum ÚV KSS                   1, 4  

   pozri aj ÚV KSS 

pobyty 

- liečebný         3 

- študijný         3 

podniky a závody 

- závod SNP v Žiari nad Hronom     9 

politika – menšinová        6 

politicko-hospodárske direktívy – príprava     4 
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Poľský zväz kultúrne osvetový, organizácia     6 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti po  

XIII. zjazde KSČ, dokument       2 

   pozri aj KSS a materiály a dokumenty 

Povstalecké krídla, film                10 

   pozri aj filmy 

povstanie, pozri Slovenské národné povstanie 

Povstanie ako východisko, článok               19 

   pozri aj články 

pracovníci knižniční         

- zjazd         9, 11 

Pravda, noviny                 18, 19, 21, 22 

   pozri aj noviny 

Pravda, redakcia  

- pomery         8 

pozri aj redakcie 

Pravica, ľavica, stred a tí druhí, článok              20 

   pozri aj články 

Práca, noviny                             23 

   pozri aj noviny 

práca novinárska – podstata                12, 21 

predbežná cenzúra – zavedenie               11 

predsedníctvo ÚV KSS       1, 8 

   pozri aj ÚV KSS 

prejavy – Bohuslava Gracu                11, 12 

Prihovára sa vám Bohuslav Graca, článok              19 

   pozri aj články 

Príčiny zaostávania kovorobných a strojárenských závodov na Slovensku 

a návrh na zabezpečenie urýchleného odstránenia týchto závad, štúdia 4 

   pozri aj materiály a dokumenty 

I. celoslovenský zjazd knižničných pracovníkov    9, 11 

   pozri aj pracovníci knižniční 
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1. máj – výročie                 12 

   pozri aj výročia 

I.tajomník ÚV KSS Gustáv Husák      2 – 6, 8, 11 

   pozri aj ÚV KSS 

publicistika a žurnalistika                12, 18, 21 

   pozri aj práca novinárska 

 

 

R 

 

Rada ministrov ZSSR, inštitúcia                          10 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Rada Okresného národného výboru v Dolnom Kubíne, inštitúcia  8 

   pozri aj národné výbory a organizácie a inštitúcie 

rádiová stanica Slobodná Európa, inštitúcia              14 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

redakcie 

- Pravda         8 

- Reflex         8 

- Smena                             13 

- Svet socializmu        8 

- Východoslovenské noviny      8 

Reflex, časopis 

- krádež v redakcii       8 

pozri aj časopisy a redakcie 

Rehabilitačná komisia ÚV KSS      1 

   pozri aj KSS a komisie 

rektor Univerzity Komenského v Bratislave 

- príprava voľby        5 

reštitúcie kultúrneho majetku – priebeh     9 

revolučné udalosti roku 1848 – 120. výročie     9 

   pozri aj výročia  
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Rudé Právo, noviny        1 

   pozri aj noviny 

 

 

S 

 

Sekretariát pre veci cirkevné Povereníctva SNR pre kultúru 

a informácie , organizácia       7 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

seminár – ideologický                12 

Slobodná Európa, rádiová stanica                         14 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Slovenská akadémia vied, inštitúcia      6, 9 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Slovenská národná rada, inštitúcia      7, 9, 10, 12 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Slovenská republika rád – vyhlásenie             19 

Slovenská televízia, inštitúcia 

- spolupráca s televíziami štátov Varšavskej zmluvy            10 

pozri aj organizácie a inštitúcie 

Slovenské národné povstanie 

- články                             19 

- filmy                             10 

- oslavy a výročia        2, 11, 12 

Slovenský sekretariát pre cirkevné veci, inštitúcia 

- návrh na zriadenie       7 

pozri aj organizácie a inštitúcie 

Slovenský úrad pre tlač a informácie, inštitúcia 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Slovenský ústredný výbor Československého zväzu mládeže, organizácia 8 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Slovenský výbor Socialistickej akadémie, inštitúcia    1 
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   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Smena, noviny                              8, 13, 19 

   pozri aj noviny 

smernica a obežníky ÚV KSČ      1, 2 

   pozri aj ÚV KSČ 

Socialistická akadémia, inštitúcia               12 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

socialistická publicistika – aktuálne problémy             18 

   pozri aj publicistika a žurnalistika 

spoločnosť – analýza                 16 – 18 

stanovy KSČ – žiadosť o výklad      3 

   pozri aj KSČ 

stredné školstvo, pozri školstvo  

Stredoslovenský krajský výbor KSS v Banskej Bystrici, inštitúcia  2 

   pozri aj KSS a organizácie a inštitúcie  

Svet socializmu, časopis        

- spolupráca s agentúrami v socialistických krajinách   8 

pozri aj časopisy 

svetonázor – obyvateľstva na Slovensku – výskum    7 

 

 

 

Š 

 

školstvo 

- stredné         5 

- učňovské        5 

- vysoké         5, 9, 11 

študijný pobyt – prideľovanie      3 
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T 

 

tajomník ÚV KSČ Jozef Lenárt      1 

   pozri aj ÚV KSČ 

tajomník ÚV KSS Bohuslav Graca      5, 8, 9, 11, 24 

   pozri aj ÚV KSS 

Televízne noviny, relácia 

- vystúpenie tajomníka ÚV KSS Bohuslava Gracu            11 

tlač  

- návrh štruktúry riadenia       8 

- zákony         8 

XIII. zjazd KSČ        2 

   pozri aj KSČ a zjazd KSČ 

        

 

 

U 

 

učňovské školstvo, pozri školstvo 

Umelecká rada Vysokej školy výtvarných umení, inštitúcia 

- zriadenie         9   

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Univerzita Komenského v Bratislave, inštitúcia    5, 11 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

 

 

 

Ú 

 

Új Szó, noviny                 12, 22 

   pozri aj noviny 

Ústav dejín KSS, inštitúcia       1 

   pozri aj KSS a organizácie a inštitúcie  
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ústavný zákon o národnostiach – polemika     6 

   pozri aj národnosti 

Ústredný výbor Komunistickej strany Československa, organizácia 

- aparát         1, 2, 12 

- komisie         1 

- plénum         1, 2, 15 – 17 

- smernice a obežníky       1, 2   

- tajomník Jozef Lenárt       1 

- volené orgány                 11, 12 

- zjazdy         2 

pozri aj KSČ            

Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska, organizácia 

- aparát         1 – 3, 6, 9 

- komisie         1 

- plénum         1 

- predsedníctvo                   1, 8 

- I. tajomník Gustáv Husák      2 -6, 8, 11 

- tajomník Bohuslav Graca      5, 8, 9, 11, 24  

- Útvar politických informácií      2 

- volené orgány                 24 

pozri aj KSS 

Útvar politických informácií ÚV KSS, inštitúcia    2   

   pozri aj ÚV KSS 

 

 

 

V 

 

Varšavská zmluva, organizácia               10, 11, 18 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Vedecké kolégium histórie SAV, inštitúcia     6 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Veľká októbrová socialistická revolúcia – 51. výročie   1, 11 
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   pozri aj výročia 

Vojenský historický ústav v Prahe, inštitúcia    3 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

vojská Varšavskej zmluvy – vpád do ČSSR                         11, 18 

volené orgány ÚV KSČ                           11, 24 

   pozri aj ÚV KSČ 

volené orgány ÚV KSS                           24 

voľba – rektora Univerzity Komenského v Bratislave   5 

   pozri aj školstvo 

Vraj sa niekde hovorí, článok                          21 

   pozri aj články 

vydavateľstvá 

- Journal, Pravda, tlačový kombinát KSS    8 

vyhlásenie Slovenskej republiky rád – 50. výročie             19 

   pozri aj výročia 

vysoké školstvo, pozri školstvo 

Vysoká škola výtvarných umení, inštitúcia     9 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Vysokoškolský výbor KSS, organizácia     5 

    pozri aj KSS a organizácie a inštitúcie 

Výbor pre rozhlas a televíziu pri Rade ministrov ZSSR, inštitúcia            10 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Výbor pre tlač a informácie, organizácia     8 

   pozri aj tlač a organizácie a inštitúcie 

Výbor Zväzu slovenských spisovateľov, inštitúcia    9 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Východoslovenské noviny, noviny      8 

   pozri aj noviny 

výročia 

- 25. výročie podpísania Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR   1 

- 25. výročie Slovenského národného povstania               2, 11, 12 

- 50. výročie vyhlásenia Slovenskej republiky rád            19 

- 50. výročie vzniku Československa              11, 18 
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- 51. výročie VOSR                             1, 11 

- 120. výročie revolučných udalostí roku 1848     9 

- výročie 9. mája                 12 

- výročie 1. mája                            12 

Výskumný ústav verejnej mienky Bratislava, organizácia   7 

   pozri aj organizácie a inštitúcie   

vznik Československa – 50. výročie               11, 18 

 

 

 

Z 

 

zákony 

- o národnostiach        6 

- tlačové         8 

základné organizácie KSS       2, 6 

   pozri aj KSS 

Západoslovenský krajský výbor KSS v Bratislave, inštitúcia  2 

   pozri aj KSS a organizácie a inštitúcie 

závod SNP v Žiari nad Hronom, závod     9 

   pozri aj podniky a závody 

Záznam z rokovania predsedníctva ÚV KSS dňa 21. 8. 1968  

o 01. 40 hod., dokument       1 

   pozri aj KSS a materiály a dokumenty 

Združenie detských a mládežníckych organizácií Slovenska, organizácia  5 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Združenie legionárov na Slovensku, organizácia    3 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

zjazd knižničných pracovníkov      9, 11 

   pozri aj pracovníci knižniční a zjazdy 

zjazd KSČ 

- XIII. zjazd KSČ        2 

zjazd KSS 
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- IX. zjazd KSS        1 

zjazd miestnych odborov Matice slovenskej     9 

   pozri aj matica slovenská a zjazdy 

zjazd Socialistickej akadémie               12 

   pozri aj socialistická akadémia a zjazdy 

zjazdy  

- knižničných pracovníkov      9, 11 

- KSČ         2 

- KSS         1 

- miestnych odborov Matice slovenskej     9 

- Socialistickej akadémie                12 

Zmluva o priateľstve, vzájomnej pomoci a spolupráci medzi ČSSR  

a ZSSR – 25. výročie podpísania      1 

   pozri aj zmluvy a výročia 

zmluvy 

- Zmluva o priateľstve, vzájomnej pomoci a spolupráci medzi ČSSR 

a ZSSR         1 

Zväz slovenských spisovateľov, organizácia     9 

pozri aj zväzy a organizácie a inštitúcie 

Zväz spisovateľov ZSSR, organizácia     9 

   pozri aj zväzy a organizácie a inštitúcie 

zväzy 

- Zväz slovenských spisovateľov     9 

- Zväz spisovateľov ZSSR      9 

 

 

 

Ž 

 

Život, časopis                            18 

   pozri aj časopisy 
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