
 

 

             SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV BRATISLAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJOMNÍK ÚSTREDNÉHO VÝBORU KSS 

FRANTIŠEK BARBÍREK 

 

(1962) – 1966 

 

 

 

 

Čiastkový inventár 

 

 

 

Ján Hučko 

 

 

 

 

 

                          © Slovenský národný archív Bratislava 2011 



2 

 

 

Úvod 

 

 

 František Barbírek sa narodil 19. januára 1927 v Bratislave – Rači.1 Po ukončení                

4 tried meštianskej školy pracoval ako robotník vo vinohradoch, na železnici, na stavbe bytov 

vo firme Pfeifer v Bratislave, a vo Zväze hospodárskych družstiev.  

 V období od roku 1945 do roku 1948 pracoval ako zriadenec v Československej 

poisťovni v Bratislave. Do komunistickej strany vstúpil v roku 1947.  

Po absolvovaní základnej vojenskej prezenčnej služby sa v roku 1950 vrátil do 

Československej poisťovne do funkcie kádrového referenta.  

Krátko na to od roku 1951 začal pôsobiť profesionálne v straníckom aparáte a to vo 

funkcii politického pracovníka na OV KSS Bratislava I. 

 Neskôr v roku 1952 odchádza na MV KSS v Bratislave do funkcie vedúceho 

oddelenia propagandy a agitácie.  

Od septembra 1952 do augusta 1954 študoval na Vysokej škole straníckej pri ÚV KSČ 

v Prahe.  

Po absolvovaní straníckeho vzdelávania nastúpil v októbri 1954 na ÚV KSS                      

v Bratislave do oddelenia orgánov strany na pozíciu inštruktora pre kraj Prešov. Zotrval tu do 

roku 1956.  

V období od roku 1956 do roku 1960 pôsobil ako tajomník zodpovedný za úsek 

priemyslu na KV KSS v Nitre. 

V tejto istej funkcii v období od decembra 1960 do 31. októbra 1961 pôsobil na KV 

KSS Bratislava.  

Od 1. novembra 1961 začal opätovne pôsobiť v aparáte ÚV KSS ako vedúci oddelenia 

ťažkého priemyslu, palív, financií a plánovania ÚV KSS. Zároveň pôsobil v Slovenskej 

plánovacej komisii, hoci nebol poslancom SNR.2  

                                                                 

1 Údaje životopisného a profesného charakteru  sme čerpali z LONDÁK, M.: Barbírek František. Aktéri jednej 
éry na Slovensku 1948:1989. Ed. J. Pešek. Prešov 2003. s. 31 – 34; PEŠEK, J.: Barbírek František. Centrum 
moci Aparát Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska 1948 – 1989. Bratislava 2006. s. 50; MV SR – 
SNA Bratislava, Fond ÚV KSS – osobné spisy pracovníkov ÚV KSS – František Barbírek, arch. šk. č. 2. 

2 LONDÁK, M.: Barbírek František. Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Ed. J. Pešek. Prešov 2003. s. 32. 
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V rokoch 1962 – 1965 absolvoval Vysokú školu ekonomickú – Inštitút 

národohospodárskeho plánovania.3 

Na zasadnutí pléna ÚV KSS dňa 8. apríla 1963 Jozef Lenárt v „mene Predsedníctva 

ÚV KSS“4 navrhol „Ústrednému výboru schváliť preradenie s. Františka Barbírka z kandidáta 

ÚV KSS za člena ÚV KSS, ďalej schváliť s. Františka Barbírka za kandidáta predsedníctva 

ÚV KSS, za člena sekretariátu a tajomníka ÚV KSS.“5 Na doplnenie uvádzame, že na tomto 

zasadnutí bol za I. tajomníka ÚV KSS zvolený Alexander Dubček. Ten vo funkcii vystriedal 

Karola Bacílka, ktorý spolu s Pavlom Davidom, Viliamom Širokým a ďalšími reprezentoval 

nezákonnosti a hrubé porušovanie ľudských a zákonných noriem v 50 – tych rokoch na 

Slovensku. 

František Barbírek na zasadnutiach predsedníctva ÚV KSS informoval napr. o úprave 

plánu hospodárstva na Slovensku, ktoré súviseli s riešením závažných problémov 

s nedostatkom pohonných hmôt, cisterien a v konečnom dôsledku nutnej korekcie v plánoch 

pre strojárenský sektor na rok 1963.6  

Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 6. júna 1963 bol na návrh I. tajomníka ÚV 

KSS  Alexandra Dubčeka tajomník František Barbírek schválený za člena tohto vysokého, 

kolektívneho, voleného orgánu.7  

Problematiku rozvoja hospodárskej stratégie predniesol František Barbírek na 

zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 15. júna 1963. Išlo o návrh Ministerstva 

potravinárskeho priemyslu na zlúčenie niektorých duplicitných podnikov „1/ Kozmentika n. 

p. Bratislava, ktorý bude vytvorený zlúčením n. p. Pražské kozmetické závody n. p. Praha s n. 

p. Kozmetika Bratislava, 2/ Rybena n. p. Praha, ktorý bude vytvorený zlúčením n. p. Rybena 

Praha a n. p. Ryba Bratislava, 3/ Československý průmysl trvanlivého pečiva n. p. Praha, 

ktorý bude vytvorený zlúčením n. p. Průmysl trvanlivého pečiva n. p. Praha s n. p. Slovenské 

pečivárne Sereď n. p. Sereď, 4/ Československé čokoládovny n. p. Modřany, ktorý bude 

vytvorený zlúčením n. p. České čokoládovny Modřany n. p. Moravské čokoládovny Olomouc 

a n. p. Figaro Bratislava.“8 Zo zlúčenia sa očakávalo najmä „zjednodušenie odberateľsko – 

                                                                 

3 Tamže 
4 Bližšie o problematike pozri MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1856, zasadnutie pléna ÚV 
KSS, 8. 4. 1963 
5 Tamže 
6 Bližšie o riešení problematiky úpravu plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku na rok 1963 z uvedených 
dôvodov pozri MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1105, zasadnutie P ÚV KSS, 24. 5. 1963 
7 Mv SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1105, zasadnutie P ÚV KSS, 6. 6. 1963 
8 Bližšie o problematike pozri MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1106, zasadnutie P ÚV 
KSS, 15. 6. 1963 
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dodávateľských vzťahov tým, že odberatelia a dodávatelia budú v budúcnosti v styku len so            

4 podnikmi namiesto doterajších 9; z hľadiska riadenia v budúcnosti budú tie isté činnosti 

vykonávané len na 4 miestach, zatiaľ čo až doposiaľ boli zbytočne vykonávané na 9 miestach. 

Patria sme podnikové plány, ich kontrola, evidencia, účtovníctvo a všetky ďalšie činnosti 

týkajúce sa ekonomicko – technického rozvoja zmienených výrobných oborov. Návrhom sa 

ušetrí 130 pracovníkov podnikového aparátu zo zlúčených podnikových riaditeľstiev, čo 

prináša ročnú úsporu zhruba 2.300 000 Kčs len na platoch, popri ďalších niekoľko 

miliónových úsporách nákladov, menovite nájomného, cestovného, národného poistenia 

a podobne.“9  

František Barbírek na zasadnutiach predsedníctva ÚV KSS pravidelne informoval 

o plnení plánovaných úloh súvisiacich s výstavbou Východoslovenských železiarní 

v Košiciach, s problematikou koncepcie výrobných programov vybraných strojárenských 

podnikov. Referoval o úrovni služieb poskytovaných obyvateľstvu podnikmi miestneho 

hospodárstva a výrobnými družstvami, o situácii v baníctve, o zásobovaní uhlím a pod.. 

Rozhodoval o personálnych zmenách v riadiacich funkciách napr. Československej plavby 

dunajskej, menoval členov Štátnej mzdovej komisie. 

Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 27. septembra 1963 I. tajomník ÚV KSS 

Alexander Dubček navrhol rozdelenie zodpovednosti tajomníkov za jednotlivé oddelenia ÚV 

KSS a na rozšírenie systemizácie ÚV KSS, v ktorej „s. Barbírek František, tajomník ÚV KSS 

zodpovedá za oddelenie pre spotrebný priemysel a oddelenie stavebníctva a dopravy.“10  

František Barbírek predkladal niektoré dôležité návrhy ako napr. návrh súhrnného 

rozvoja hospodárstva na Slovensku na rok 1964 s výhľadom pre rok 1965 s Vincentom 

Krahulcom predsedom Slovenskej plánovacej komisie, alebo priamo s ministrami federálnej 

vlády zodpovednými za hospodárske odvetvia.11  

Okrem toho informoval o rozvoji zahraničného obchodu, o výrobe, nákupe, odbyte 

a spracovaní zeleniny a ovocia, o situácii v geologickom prieskume v súvislosti zo 

zabezpečovaním výstavby medzištátneho plynovodu medzi ČSSR a ZSSR.  

Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 21. novembra 1964 spolu s I. tajomníkom 

ÚV KSS Alexandrom Dubčekom navrhol do funkcie predsedu Slovenského zväzu výrobných 

družstiev Petra Porubena, vedúceho oddelenia spotrebného a potravinárskeho priemyslu, 

                                                                 

9 Tamže 
10 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1112, zasadnutie P ÚV KSS, 27. 9. 1963 
11 O problematike návrhu súhrnného rozvoja hospodárstva na Slovensku na rok 1964 s  výhľadom pre rok 1965 
pozri MV SR  - SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1117. Zasadnutie P ÚV KSS, 3. – 4. 1. 1964 
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obchodu, miestneho hospodárstva, spotrebných a výrobných družstiev ÚV KSS a z doterajšej 

funkcie uvoľniť Juraja Šéna.12 

Dňa 27. marca 1965 na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS predložil spolu s Ing. 

Pavlom Murínom riaditeľom Slovenských uhoľných baní Prievidza správu o príprave tohto 

podniku na zavedenie skrátenej pracovnej doby – 42 hodinový pracovný týždeň od 1. apríla 

1965. V predloženej správe sa okrem iného uvádza, že „ po prvý krát všetky národné podniky 

slovenských uhoľných baní riešili túto problematiku v rokoch 1960 a 1961, t. j. v období 

príprav skúšobného zavedenia skrátenej pracovnej doby, a to v podzemí na 40 hodín týždenne 

a na povrchu 42 hodín. Náročnosť na prípravu zvyšovali dva činitele, a to: vysoké 

medzinárodné trendy plánovacej ťažby a produktivity práce a súbežne požiadavka na 

maximálne krytie fondu odpadlej pracovnej doby z vlastných zdrojov podnikov... Na tom 

základe boli prijaté veľmi účinné technicko – organizačné opatrenia zamerané na zvýšenie 

produktivity práce pri maximálnom využití techniky a na prenikavé zlepšenie organizácie 

práce vo všetkých činnostiach... V stavoch pracovníkov bola poskytnutá dotácia v priemere 

6,8% teoretickej potreby a v mzdových fondoch 27% teoretickej potreby v roku 1960 a 1961 

a v roku 1962 dotácie odpadli. Výsledky roku 1961 ukázali dôkladnú prípravu, keď priemerná 

denná ťažba vzrástla o 26,7% pri krytí prírastku z vyše 85% rastom produktivity práce, 

s minimálnym čerpaním poskytnutých dotácií... V rudnom baníctve, magnezitovom priemysle 

a geologickom prieskume nepripravuje sa prechod na skrátenú pracovnú dobu. Na rozdiel od 

uhoľného priemyslu, rudné baníctvo nedostane dotáciu mzdových fondov, a preto sa robia 

opatrenia na zvýšenie hodinovej produktivity práce.“13  

V pozícii tajomníka ÚV KSS František Barbírek však dlho neostal. Po náhlom 

tragickom úmrtí – samovražde predsedu Slovenskej plánovacej komisie Vincenta Krahulca 

začiatkom marca 1966 bol na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 25. marca 1966 na návrh 

I. tajomníka ÚV KSS Alexandra Dubčeka z funkcie tajomník ÚV KSS „uvoľnený a 

schválený do funkcie ministra – predsedu Slovenskej plánovacej komisie.“14 Okrem tejto 

funkcie bol aj podpredsedom SNR a členom ÚV KSČ. Vo vedení Slovenskej plánovacej 

                                                                 
12 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1138, zasadnutie P ÚV KSS, 21. 11. 1964 
13 Bližšie o problematike pozri MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1148, zasadnutie P ÚV 
KSS, 27. 3. 1965 
14 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1167, zasadnutie P ÚV KSS, 25. 3. 1966 
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komisie sa snažil dosiahnuť symetrický model riešenia problematiky plánovania v národnom 

hospodárstva v spoločnom štáte.15  

V noci z 20. na 21. augusta 1968 sa ako člen predsedníctva ÚV KSČ zúčastnil jeho 

zasadnutia a svojim hlasom sa pripojil k reformným členom vedenia odsudzujúcich okupáciu 

Československa.16 Konzervatívcov odmietol. Sám neskôr zažil atmosféru hrubého nátlaku 

a politického vydierania keď 25. augusta 1968 odcestoval ako člen našej delegácie do 

Moskvy na politické rokovania.17  

Hoci sa v roku 1969 vo funkcii ministra obchodu SSR zapojil do politickej 

a hospodárskej normalizácie, jeho odsudzujúci postoj k legalizácii okupácie v jej počiatku mu 

zabudnutý nebol. Začiatkom roka 1971 ho uvoľnili z členstva ÚV KSČ a ÚV KSS, odvolali 

z funkcie ministra obchodu SSR a následne vylúčili z radov KSČ. V ďalšom období pracoval 

v oblasti vnútorného obchodu.18  

S manželkou Annou, rodenou Benčičovou mali tri deti Annu, Jaroslava a Alenu.19 

František Barbírek zomrel v Bratislave dňa 19. apríla 2001.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

15 LONDÁK, M.: Barbírek František. Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Ed. J. Pešek. Prešov 2003. s. 
32. 
16 LONDÁK, M.: c. d. s. 33. 
17 Tamže 
18 PEŠEK, J.: Barbírek František. Centrum moci Aparát Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska 
1948 – 1989. Bratislava 2006. s. 50. 
19 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS – osobné spisy pracovníkov ÚV KSS – František Barbírek, arch. šk. 
č. 2 
20 PEŠEK, J.: c. d. s. 50. 
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Písomnosti, ktorých pôvodcom bol tajomník ÚV KSS František Barbírek 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 ostatnými 

písomnosťami zaniknutého ÚV KSS. 

Písomnosti boli odovzdané zástupcami vtedajšieho Ústavu sociálnych a politických 

teórií (bývalý Ústav marxizmu – leninizmu ÚV KSS), ktorý ich spravoval. 

Odovzdané písomnosti boli nespracované, bez akejkoľvek evidenčnej pomôcky 

v množstve 2 archívnych škatúľ. Časový rozsah tvorí rozpätie rokov 1962 – 1966. 

Už pri prvotnom štúdiu písomností a tvorbe štruktúry usporiadania sme zistili, že 

niektoré dokumenty je možné priradiť k už spracovanému fondovému oddeleniu  A. Zjazdy, 

konferencie, A. VIII. zjazd KSS 12. – 14. máj 1966, A. VIII. 1. 3 Politicko – organizačná 

príprava zjazdu KSS. Z hľadiska obsahového priamo totiž súvisia s problematikou politicko – 

organizačného zabezpečenia zjazdu KSS, s dôrazom na rozvoj hospodárstva, ktorý sa konal 

v uvedenom termíne v Bratislave. Časové rozpätie je ohraničené rokmi 1965 – 1966. Ich 

množstvo tvorí 1 archívnu škatuľu.  

Štruktúra, ktorá zohľadnila vecné, obsahové kritérium zostávajúcich písomností 

tvoriacich fondové pododdelenie B. IV. IX. Tajomník ÚV KSS František Barbírek (1962) – 

1966 je nasledovná:  

 

B. IV. Volené orgány 

 

 

 

B. IV. Písomnosti tajomníkov Ústredného výboru ÚV KSS 

 

 

 

B. IV. IX. Tajomník Ústredného výboru KSS František Barbírek (1962) – 1966  
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B. IV. IX. 1. Podacie denníky 

 

 

 

B. IV. IX. 2. Stranícke záležitosti 

 

 

 

B. IV. IX. 3. Národné hospodárstvo 

 

 

 

Priemysel 

 

 

Energetický priemysel 

Spotrebný priemysel 

Strojárenský priemysel 

Ťažobný priemysel 

Využitie minerálnych prameňov 

Bytové hospodárstvo 

 

 

 

Plánovanie, riadenie, investičný rozvoj v národnom hospodárstve 

 

 

 

B. IV. IX. 4. Školstvo 

 

 

Stredné školstvo 
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Jazykom písomností je slovenčina a čeština. Inventárnu jednotku tvorí vecne príbuzná 

skupina písomností, prípadne písomnosť samotná.  

Časový rozsah fondového pododdelenia ohraničujú roky 1962 – 1966. Rok 1962 je 

uvedený v okrúhlej zátvorke, keďže v tomto období František Barbírek tajomníkom ÚV KSS 

nebol. Pri spracúvaní sme nevyradili žiadnu písomnosť. Pôvodné spisové obaly sa 

nezachovali, pravdepodobne pôvodcom  ani vytvorené neboli. 

Do časti B. IV. IX. 1. sme zaradili dva podacie denníky z obdobia , ktoré ohraničujú 

dátumy 3. december 1962 – 12. apríl 1966. 

V časti B. IV. IX. 2. sa nachádzajú napr. záznamy z porád s vedúcimi niektorých 

oddelení ÚV KSS týkajúce sa plnenia stanovených úloh najmä v hospodárskej oblasti, 

zoznamy vrátených straníckych materiálov, ktoré boli Františkovi Barbírkovi pravidelne 

zasielané z predsedníctva ÚV KSČ, prípadne z Ekonomickej komisie ÚV KSČ a iné. Časť        

B. IV. IX. 2. ohraničuje obdobie rokov 1963 – 1966. 

Časť B. IV. IX. 3. sme rozdelili na dve skupiny písomností: Priemysel a Plánovanie, 

riadenie, investičný rozvoj v národnom hospodárstve. Skupinu Priemysel sme na základe 

vecnej problematiky rozdelili na podskupiny písomností: Energetický priemysel, Spotrebný 

priemysel, Strojárenský priemysel, Ťažobný priemysel, Využitie minerálnych prameňov 

a Bytové hospodárstvo. Skupinu písomností Plánovanie, riadenie, investičný rozvoj 

v národnom hospodárstve sme nečlenili. 

V podskupine  Energetický priemysel sa nachádza napr. informácia z rokovania 

funkcionárov zodpovedných za otázky priemyslu a energetiky o rozvoji výstavby 

energetických celkov na Slovensku, o prehĺbení stykov s Rakúskom, o rozvoji plynofikácie 

a zabezpečovaní pracovných síl pre uhoľný priemysel, predbežný návrh postupu výstavby 

plynovodu medzi ZSSR a ČSSR vrátane situačnej mapy vypracovaný Ministerstvom palív 

ČSSR a iné.  

Do nasledujúcej podskupiny Spotrebný priemysel sme uložili opis záznamu 

z rokovania sekretariátu Štátnej plánovacej komisie dňa 30. januára 1964 ohľadom 

umiestnenia závodov na osvetľovacie sklo v Žiline a v obci Rapotín v Čechách.  

V podskupine Strojárenský priemysel sa nachádza napr. zamietavé stanovisko 

Ministerstva hospodárstva ČSSR k presunu výroby električiek z VHJ ČKD Praha do SMZ 

Dubnica, návrh správy vypracovanej Ministerstvom ťažkého strojárenstva ČSSR o zaistení 

výroby trojdielnych pontónov k strednej mostovej súprave, štúdia vypracovaná v n. p. 

Niklova huť v Seredi o možnosti intenzifikácie výrobného procesu v tomto podniku a iné. 
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Do podskupiny Ťažobný priemysel sme zaradili protestný list zamestnancov n. p. 

Železorudné bane, závod Smolník týkajúci sa riešenia problematiky zamestnanosti žien a ľudí 

so zníženou pracovnou schopnosťou v tomto priemyselnom odvetví. 

V podskupine Využitie minerálnych prameňov je uložený rozbor využitia minerálnych 

vôd na Slovensku vypracovaný Povereníctvom SNR pre zdravotníctvo. 

Do podskupiny Bytové hospodárstvo sme zaradili žiadosť vedenia n. p. Handlovské 

uhoľné bane Handlová a MsNV Handlová týkajúcu sa riešenia problematiky výstavby bytov 

a občianskej vybavenosti v meste. 

V skupine písomností Plánovanie, riadenie, investičný rozvoj je zaradený napr. 

záznam z rokovania vysokých straníckych funkcionárov dňa 28. júna 1963 o plnení 

hospodárskeho plánu na rok 1963 s osobitným zreteľom na akčný plán, smernica Štátnej 

plánovacej komisie týkajúca sa prípravy základných úloh pre otázky plánovania národného 

hospodárstva na rok 1965 s výhľadom do roku 1970. Ďalej sme do tejto skupiny zaradili ešte 

napr. rozbor a šetrenie obsahu a zamerania prednášky doc. Hvezdoňa Kočtúcha o efektívnosti 

socialistického hospodárstva a iné. Časť B. IV. IX. 3. je ohraničená rokmi 1963 – 1965. 

V časti B. IV. IX. 4. sa nachádza jedna skupina písomností s názvom Stredné 

školstvo, v ktorej je zaradený pracovný materiál plánovacieho a investičného oddelenia 

Povereníctva SNR pre školstvo a kultúru o rozvoji školstva a výchovy mládeže na školách do 

smerných úloh na roky 1966 – 1970 na úseku stredných odborných škôl. Táto písomnosť má 

datovanie 3. júl 1965. 

Vzhľadom na malý rozsah zachovaných písomností, čiastkový inventár neobsahuje 

registre a zoznam použitých skratiek a značiek. 

Spracované písomnosti svojou výpovednou hodnotou poslúžia najmä záujemcom 

o novšie hospodárskej dejiny, s dôrazom na problematiku hospodárskeho vyrovnávania 

rozdielov oboch národných republík v spoločnom štáte. 

Pri žiadosti o ich poskytnutie na štúdium a pri citácii je potrebné uviesť názov 

archívneho fondu – ÚV KSS, názov fondového oddelenia – B. Volené orgány, názov 

fondového pododdelenia – B. IV. IX. Tajomník ÚV KSS František Barbírek a číslo 

inventárnej jednotky (jednotiek). Číslo vľavo pred inventárnym záznamom označuje 

inventárnu jednotku a číslo vpravo hore hrubo vytlačené označuje číslo archívnej škatule.  

Fondové pododdelenie B. IV. IX. Tajomník ÚV KSS František Barbírek obsahuje 10 

inventárnych jednotiek uložených v jednej archívnej škatuli. Písomnosti usporiadal 

a čiastkový inventár vypracoval Mgr. Ján Hučko v roku 2011. 
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B. IV. IX. 1. Podacie denníky        1 

 

          1962 – 1966 

1 Podacie denníky – počet – 2 knihy 

 

 

 

B. IV. IX. 2. Stranícke záležitosti 

 

 

          1963 – 1966  

2 Záznamy z porád s vedúcimi niektorých oddelení ÚV KSS a s funkcionármi KSS okresu 

Poprad; programy zasadnutí Ekonomickej komisie ÚV KSČ; zoznamy vrátených 

materiálov, ktoré boli tajomníkovi ÚV KSS Františkovi Barbírkovi zasielané 

z predsedníctva ÚV KSČ, Ekonomickej komisie ÚV KSČ a volených orgánov ÚV KSS; 

zoznamy materiálov z kancelárie tajomníka ÚV KSS Františka Barbírka odovzdané do 

archívu ÚV KSS 

 

 

B. IV. IX. 3. Národné hospodárstvo 

 

 

Priemysel 

 

 

Energetický priemysel 

 

 

           1965 

3 Informácia z rokovania s vedúcim Ústrednej správy energetiky Korčákom, ministrom palív 

ČSSR  Odvárkom, vedúcim Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva Ing. 

Gašparíkom, ekonomickým radcom ČSSR vo Viedni Opělom a tajomníkmi KV KSS pre 

priemysel  v dňoch 11. – 12. mája 1964;  predbežný  návrh postupu  výstavby medzištátneho  
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       1 

  plynovodu ZSSR – ČSSR vrátane situačnej mapy s vyznačenou trasou vypracovaný 

Ministerstvom palív ČSSR; stanovisko vedenia podniku Banské projekty Bratislava 

k návrhom novej organizácie sektoru palív 

 

 

Spotrebný priemysel 

 

 

           1964 

4 Opis záznamu z rokovania sekretariátu Štátnej plánovacej komisie dňa 30. januára 1964 

o umiestnení závodov na osvetľovacie sklo v Žiline a obci Rapotín v Čechách 

 

 

 

Strojárenský priemysel          

 

 

           1964 – 1965 

5 Riešenie problematiky pridelenia priestorov pre projekčnú a konštrukčnú zložku n. p. 

Mostáreň Brezno v Bratislave; negatívne stanovisko Ministerstva ťažkého hospodárstva 

ČSSR k presunu výroby električiek do SMZ Dubnica z VHJ ČKD Praha; návrh „Správy 

o zaistení výroby trojdielnych pontónov k strednej mostovej súprave“ vypracovaný 

Ministerstvom ťažkého hospodárstva ČSSR; negatívne stanovisko vedenia n. p. Konštrukta 

Trenčín k spojeniu so SMZ Dubnica v rámci novej organizácie československého priemyslu; 

štúdia o možnosti intenzifikácie výrobného procesu v n. p. Niklová huta Sereď; spisový 

materiál týkajúci sa problematiky vyčlenenia výroby lodného hriadeľového vedenia z n. p. 

Strojárne Piesok do Odborovej hospodárskej jednotky  ZŤS Martin; reakcia ministra 

všeobecného strojárenstva ČSSR Karla Poláčka na kritiku uverejnenú v časopise Roháč 

ohľadom odloženia výroby bezpečnostných kĺbových hriadeľov ; nesúhlasné stanovisko 

generálneho riaditeľa Odborovej výrobnej hospodárskej jednotky ZŤS Martin Ing. Herberta 

Ďurkoviča ku snahe niektorých ústredných orgánov o rušenie vývojových a výskumných 

kapacít OHJ v Prahe 
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Ťažobný priemysel                                        1 

 

 

           1964 

6 Protestný list zamestnancov n. p.  Železorudné bane, závod Smolník týkajúci sa nutnosti 

vybudovania menšieho podniku s možnosťou zamestnania ľudí so zníženou pracovnou 

schopnosťou a žien 

 

 

Využitie minerálnych prameňov 

 

 

           1964 

7 Rozbor využitia minerálnych vôd na Slovensku vypracovaný Povereníctvom SNR pre 

zdravotníctvo 

 

 

Bytové hospodárstvo 

 

 

           1965 

8 Žiadosť vedenia n. p. Handlovské uhoľné bane Handlová a MsNV Handlová ohľadom 

riešenia problematiky bytovej a občianskej výstavby v meste 

 

 

 

Plánovanie, riadenie, investičný rozvoj v národnom hospodárstve    

 

 

           1963 – 1965  

9 Materiál z rokovania u I. tajomníka ÚV KSS Alexandra Dubčeka s tajomníkom ÚV KSČ 

Drahomírom Kolderom  dňa 28. júna 1963 týkajúci sa plnenia plánu v roku 1963 

s osobitným  zreteľom na  akčný  plán;    správa  o výsledku spresnenia    plánu    investičnej  
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       1 

9 výstavby na rok 1964 a o návrhu základných smerov investičnej výstavby na rok 1965; 

smernica Štátnej plánovacej komisie o organizačnom zaistení prác k doriešeniu základných 

vzťahov a problémov návrhu štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na rok 1965; 

správa Celozávodného výboru KSS pri Vysokej škole ekonomickej v Bratislave 

o výsledkoch šetrenia obsahu a zamerania prednášky doc. Hvezdoňa Koštúcha na tému 

„Základy teórie efektívnosti socialistického hospodárstva“; pripomienky tajomníka ÚV KSS 

Františka Barbírka k „Návrhu smerníc pre vypracovanie perspektívneho plánu rozvoja 

národného hospodárstva na roky 1966 – 1970“; „Návrh postavenia úloh Slovenskej národnej 

rady a jej orgánov v súvislosti so zavádzaním zdokonalenej sústavy plánovitého riadenia“ 

materiál vypracovaný Slovenskou plánovacou komisiou 

 

 

B. IV. IX. 4. Školstvo 

 

 

Stredné školstvo 

 

 

           1965 

10 „Rozpracovanie uznesenia ÚV KSČ z októbra 1964 a uznesenia ÚV KSS z marca t. r. 

o rozvoji školstva a výchovy mládeže na školách do smerných úloh na roky 1966 – 1970 

za úsek stredných odborných škôl“ materiál vypracovaný plánovacím a investičným 

oddelením Povereníctva SNR pre školstvo a kultúru 
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