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Úvod 

 

 

 Ján Janík sa narodil 24. novembra 1924 v obci Čemice na Liptove.1 Po ukončení 

gymnázia v roku 1945 začal študovať na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, štúdium 

ktorej však ukončil už v roku 1948. Do radov  KSČ vstúpil ešte v roku 1946. Po predčasnom 

ukončení vysokoškolského štúdia pracoval ako úradník na Ústrednom národnom výbore 

v Bratislave. V čase od júna 1949 do konca júla 1958 zastával najprv funkciu referenta, 

neskôr tajomníka poľnohospodárskeho oddelenia Krajského výboru KSS v Bratislave. Od 

roku 1953 tajomníka pre poľnohospodársky úsek. V období od roku 1955 do polovice roku 

1958 absolvoval Vysokú stranícku školu ÚV KSČ v Prahe. 

 K 1. augustu 1958 nastúpil do aparátu Ústredného výboru KSS do funkcie vedúceho 

VII. oddelenia. Išlo o oddelenie poľnohospodárstva, výkupu a lesov. V tejto funkcii zotrval do 

31. decembra 1960. Následne pôsobil opäť až do septembra 1962 vo funkcii tajomníka 

Krajského výboru KSS v Bratislave. Od septembra 1962 do júla 1964 pôsobil vo funkcii 

predsedu Krajského národného výboru v Bratislave. 

 K 1. júlu 1964 opätovne nastúpil na Ústredný výbor KSS. Ešte predtým na 

mimoriadnom zasadnutí predsedníctva ÚV KSS 17. júna 1964 bol na návrh Alexandra 

Dubčeka zvolený do funkcie tajomníka ÚV KSS pre poľnohospodárstvo.2 Túto skutočnosť 

potvrdilo aj zasadnutie pléna ÚV KSS o deň neskôr 18. júna 1964.3 Zároveň sa Ján Janík stal 

kandidátom predsedníctva ÚV KSS, členom jeho sekretariátu a predsedom 

poľnohospodárskej komisie pri ÚV KSS. Pôsobil aj ako poslanec SNR. 

 Tajomník ÚV KSS Ján Janík zodpovedný za úsek poľnohospodárstva na zasadnutiach 

predsedníctva ÚV KSS informoval o plnení uznesení ÚV KSČ, ÚV KSS týkajúcich sa najmä 

rozvoja poľnohospodárstva a úlohách straníckych orgánov a inštitúcií v nasledujúcom období. 

Pravidelne predkladal predsedníctvu a plénu ÚV KSS hodnotiace správy napr. o využití 

poľnohospodárskej techniky a strojov, o plnení stanovených úloh pri výkupe mlieka 

                                                                 

1 O životopisných údajoch pozri SIKORA, Stanislav: Janík Ján. In: PEŠEK, Jan (ed.): Aktéri jednej éry na 
Slovensku 1948 : 1989. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 162 – 166, ISBN 80-7165- 417-5; 

PEŠEK, Jan: Centrum moc.i Aparát Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska 1948 – 1989. 
Bratislava:  AEP Press – Historický ústav SAV, 2006, s. 64, ISBN 80-88880-71-8; PEŠEK, Jan: Komunistická 

strana Slovenska. Dejiny politického subjektu 1. Bratislava : VEDA, 2012, s. 212, ISBN 978-80-224-1256-8; 

MV SR – SNA, fond ÚV KSS – osobné spisy pracovníkov ÚV KSS – Ján Janík, arch. šk. č. 25. 
2 MV SR – SNA, fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1131, zasadnutie P ÚV KSS, 17. 6. 1964. 
3 MV SR – SNA, fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1861, zasadnutie Pléna ÚV KSS, 18. 6. 1964. 
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a mliečnych produktov, o celkovej produkcii rastlinnej a živočíšnej výroby. Spolurozhodoval 

o personálnom obsadzovaní funkcií v krajských a okresných orgánoch strany na úseku 

poľnohospodárstva, na Povereníctve SNR pre poľnohospodárstvo a výživu, predsedov JRD 

a pod. 

 Vo svojich hodnotiacich správach sa venoval problematike zvyšovania efektivity práce 

nielen v JRD, ale aj v strojno-traktorových staniciach a štátnych majetkoch. Okrem 

pravidelných správ o pláne rozvoja poľnohospodárskeho sektora sa venoval aj problematike 

získavania mládeže pre prácu v tomto sektore, zvyšovania kvality podmienok štúdia na 

odborných poľnohospodárskych učilištiach a strediskách praktického výcviku. 

 V súčinnosti s aparátom krajských a okresných orgánov strany rozvíjal formy 

socialistického súťaženia a prijímania záväzkov, riadil činnosť poľnohospodárskej komisie pri 

ÚV KSS a bol pravidelne informovaný o práci poľnohospodárskych komisií jednotlivých 

krajských výborov KSS.  

 Do činnosti v poľnohospodárskom sektore Ján Janík zapájal aj Zväz mládeže, najmä 

ak išlo o pravidelné brigády a zberové a pomocné práce, zúrodňovacie a melioračné práce, 

zakladanie kompostov, ošetrovanie lúk a pasienkov. 

 V spolupráci s Hospodárskou správou ÚV KSS predkladal predsedníctvu ÚV KSS 

návrhy finančného rozpočtu KSS4, prípadne informoval o hospodárení KSS v príslušnom 

roku.5 Tajomník ÚV KSS Ján Janík spolurozhodoval aj o významných investičných akciách, 

ako bola napr. príprava výstavby novinársko-knižného kombinátu Pravda ako účelového 

zariadenia ÚV KSS.6 V predvianočnom období informoval o zabezpečení trhu najmä 

nedostatkovým tovarom, ale aj bežnými komoditami, napr. bravčovým mäsom, hovädzím 

predným mäsom, alebo vianočnými stromčekmi.7 

 K 1. januáru 1969 odišiel Ján Janík z funkcie tajomníka ÚV KSS na Ministerstvo 

poľnohospodárstva a výživy SSR, z ktorého sa však zanedlho k 1. decembru 1970 vrátil na 

ÚV KSS. Opäť do pôvodnej funkcie tajomníka zodpovedného za úsek poľnohospodárstva. 

Zotrval v nej do marca 1987 kedy prešiel do funkcie predsedu Snemovne národov 

a podpredsedu Federálneho zhromaždenia ČSSR.  

 Ján Janík zomrel 11. augusta 1991 vo Vyšnej Boci, okres Liptovský Mikuláš. 

                                                                 

4 MV SR – SNA, fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1140, zasadnutie P ÚV KSS, 21. 12. 1964. 
5 MV SR – SNA, fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1148, zasadnutie P ÚV KSS, 27. 3. 1965. 
6 MV SR – SNA, fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1156, zasadnutie P ÚV KSS, 3. 9. 1965. 
7 Bližšie o problematike pozri MV SR – SNA, fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1178, zasadnutie P ÚV KSS, 25. 11. 
1966. 
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Archívne dokumenty vzniknuté z činnosti tajomníka ÚV KSS Jána Janíka 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 bývalého ÚV KSS. 

 Dokumenty odovzdali zástupcovia vtedajšieho Ústavu sociálnych a politických teórií 

(bývalý Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS), ktorý ich spolu s inými dokumentmi, ktorých 

pôvodcom bol ÚV KSS spravoval. 

 Odovzdané archívne dokumenty boli nespracované, bez akejkoľvek evidenčnej 

pomôcky v množstve 7 archívnych škatúľ. Časový rozsah tvorilo rozpätie rokov 1964 – 1968, 

1971. Je to necelý časový úsek, v ktorom Ján Janík pôsobil vo funkcii tajomníka ÚV KSS 

zodpovedného za úsek poľnohospodárstva. 

 Štruktúry usporiadania archívnych dokumentov tvoriacich fondovú skupinu B. IV. XI. 

Tajomník ÚV KSS Ján Janík 1964 – 1968, 1971 sme vytvorili podľa pertinenčne – vecných 

kritérií. Na základe tohto kritéria sme archívne dokumenty usporiadali do šiestich častí, 

niektoré z nich sme rozdelili na skupiny dokumentov.  

 V štruktúre usporiadania tejto fondovej skupiny počiatočné písmeno B označuje 

pomenovanie fondového oddelenia Volené orgány, druhého v poradí v rámci archívneho 

fondu Ústredný výbor KSS. 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 číslicou I sú pomenované archívne dokumenty 

vzniknuté zo zasadnutia Predsedníctva ÚV KSS, rímskou číslicou II dokumenty zo zasadnutí 

Sekretariátu ÚV KSS a rímskou číslicou III dokumenty vzniknuté zo zasadnutí Pléna ÚV 

KSS. 

 Nasledujúca rímska číslica XI vyjadruje poradové označenie konkrétneho tajomníka 

ÚV KSS – fondovej skupiny a časové ohraničenie dokumentov tvoriacich fondovú skupinu.  

 Arabské číslice vyjadrujú počet častí tvoriacich štruktúru usporiadania fondovej 

skupiny.  

 Štruktúra usporiadania fondovej skupiny B. IV. XI. Tajomník ÚV KSS Ján Janík 1964 

– 1968, 1971 a jej postavenia v rámci archívneho fondu Ústredný výbor KSS je nasledovná: 
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Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska 

 

A. Zjazdy, konferencie 

 

B. Volené orgány 

 

B. IV. Písomnosti tajomníkov Ústredného výboru KSS  

 

B. IV. XI. Tajomník ÚV KSS Ján Janík 1964 – 1968, 1971 

 

B. IV. XI. 1. Stranícke záležitosti, medzinárodné vzťahy 

       1. 1. Stranícke záležitosti 
       1. 2. Medzinárodné vzťahy 

 

B. IV. XI. 2. Sťažnosti, intervencie, šetrenia, živelné pohromy 

       2. 1. Sťažnosti, intervencie, šetrenia 

       2. 2. Živelné pohromy 

 

B. IV. XI. 3. Národné hospodárstvo 

       3. 1. Priemysel 

       3. 2. Lesné hospodárstvo 

       3. 3. Poľnohospodárstvo 

 

B. IV. XI. 4. Tlač 

 

B. IV. XI. 5. Prejavy, referáty, vystúpenia, diskusné príspevky, podkladové materiály 

       5. 1. Prejavy, referáty, vystúpenia, diskusné príspevky, podkladové materiály 

               Jána Janíka 

 

B. IV. XI. 6. Články, rozhovory 

       6. 1. Články, rozhovory Jána Janíka 

       6. 2. Cudzie príspevky 
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 Jazykom archívnych dokumentov je slovenčina, niektoré dokumenty sú v češtine. Za 

inventárnu jednotku sme zvolili súbor archívnych dokumentov príbuzného obsahu, prípadne 

len jeden dokument. Pri časti B. IV. XI. 5. Prejavy, referáty, vystúpenia, diskusné príspevky, 

podkladové materiály a časti B. IV. XI. 6. Články, rozhovory inventárnu jednotku tvorí súbor 

zachovaných archívnych dokumentov za jeden rok. 

 Časový rozsah fondovej skupiny ohraničujú roky 1964 – 1968, 1971. Je to časť rokov, 

ktoré sa zhodujú aj s dobou, v ktorej Ján Janík bol vo funkcii tajomníka ÚV KSS. Hoci bol 

Ján Janík vo funkcii tajomníka ÚV KSS až do roku 1987, dokumenty z obdobia po roku 1971 

sa nezachovali. 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. S používaním prezentačnej pečiatky 

sme sa stretli len sporadicky. Odtlačok prezentačnej pečiatky podateľne ÚV KSS je červenej 

farby a hranatého tvaru umiestnený v pravej hornej časti podania. Predtlačené kolónky sú 

prázdne, s výnimkou odtlačku dátumu evidencie podania v tvare deň, mesiac, rok. Deň a rok 

je odtlačený arabskou číslicou, mesiac rímskou. Na niektorých podaniach sú rukou napísané 

poznámky a pokyny týkajúce sa spôsobu vybavenia. Číslo spisu je často uvádzané priamo 

ručne na došlé podania, napr. 33/65 – sekr. s. J., kde číslo 33 je poradové číslo podania, rok 

1965 je vyjadrený dvojčíslom 65 a skratka sekr. s. J. označuje sekretariát tajomníka ÚV KSS 

Janíka. V prípadoch ak sa zachovali rovnopisy odpovedí, tak odchádzali pod pôvodným 

číslom spisu. 

 Časť B. IV. XI. 1. tvoria dve skupiny archívnych dokumentov: 1. 1. Stranícke 

záležitosti a 1. 2. Medzinárodné vzťahy. 

 V skupine dokumentov 1. 1. Stranícke záležitosti sa nachádzajú napr. stanoviská 

k žiadostiam pracovníkov aparátu ÚV KSS a funkcionárov k vycestovaniu do zahraničia, 

správy o prípravách a priebehu aktívov a  konferencií KSS, smernice ohľadom jednotného 

postupu orgánov a organizácií KSS pri realizovaní záverov prijatých plénom ÚV KSČ 

v septembri 1967 a iné. 

 Do skupiny 1. 2. Medzinárodné vzťahy sme zaradili napr. podkladové materiály pre 

prijatie zahraničných delegácií z Rumunska, Sýrie a pod.. Časť B. IV. XI. 1. je ohraničená 

obdobím  rokov 1964 – 1968, 1971.  

 Nasledujúca časť B. IV. XI. 2. je tvorená dvoma skupinami archívnych dokumentov: 

2. 1. Sťažnosti, intervencie, šetrenia a 2. 2. Živelné pohromy. 



 

7 

 

 V skupine 2. 1. Sťažnosti, intervencie, šetrenia sa nachádzajú napr. dokumenty 

o riešení rozkrádania v kúpeľnom zariadení v Piešťanoch, žiadosti priateľov a známych Jána 

Janíka o prijatie, alebo o intervenciu a iné. 

 Do nasledujúcej skupiny 2. 2. Živelné pohromy sme zaradili archívne dokumenty 

týkajúce sa záplav a povodní v druhej polovici roku 1965, ktoré postihli najmä vtedajší 

Západoslovenský kraj. Časť B. IV. XI. 2. ohraničujú roky 1964 – 1968. 

 Časť B. IV. XI. 3. tvoria tri skupiny dokumentov: 3. 1. Priemysel, 3. 2. Lesné 

hospodárstvo a 3. 3. Poľnohospodárstvo.  

 Do skupiny 3. 1. Priemysel sú zaradené archívne dokumenty týkajúce sa napr. 

problematiky zabezpečenia výstavby obchodného strediska v Komárne, charakterizujúce 

investičnú výstavbu v spotrebnom priemysle Slovensku a iné. 

 V nasledujúcej skupine 3. 2. Lesné hospodárstvo sa nachádzajú napr. dokumenty 

ohľadom zriaďovania podnikov a inštitúcií v lesnom hospodárstve – Lesopoľnohospodársky 

závod v Medzilaborciach, Odborové riaditeľstvo Štátnych lesov v Banskej Bystrici a iné. 

 Do skupiny 3. 3. Poľnohospodárstvo sme zaradili napr. zoznamy podkladových 

materiálov zo zasadnutí poľnohospodárskej komisie ÚV KSČ, opatrenia vydané proti šíreniu 

slintačky a krívačky hospodárskych zvierat, hlásenia okresných straníckych orgánov o splnení 

štátneho plán u výkupu poľnohospodárskych komodít a iné. Časť B. IV. XI. 3. ohraničuje 

rozpätie rokov 1964 – 1968.  

 V časti B. IV. XI. 4. sa nachádzajú dva dokumenty – prvý ohľadom riešenia 

problematiky zvyšovania honorárov externým spolupracovníkom denníka Pravda a žiadosť 

vedenia Klubu poľnohospodárskych redaktorov o zabezpečenie študijnej cesty pre vybraných 

redaktorov do ZSSR. Archívne dokumenty nachádzajúce sa v časti B. IV. XI. 4. sú z roku 

1966 a 1967.  

 Do časti B. IV. XI. 5. sme zaradili zachované prejavy, referáty, vystúpenia, diskusné 

príspevky, ktoré predniesol Ján Janík pri rôznych príležitostiach, napr. na seminároch 

a aktívoch straníckych orgánov, oslavách rôznych výročí, vinobrania, dožiniek a pod. Časť B. 

IV. XI. 5. ohraničujú roky 1964 – 1968. 

 Časť B. IV. XI. 6. tvoria dve skupiny archívnych dokumentov: 6. 1. Články, 

rozhovory Jána Janíka a 6. 2. Cudzie články. 

 V skupine 6. 1. sú zaradené články a poskytnutý rozhovor Jána Janíka s prevládajúcou 

tematikou problematiky poľnohospodárstva. V skupine 6. 2. je jeden dokument – článok 
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Arnošta Baka o pridruženej výrobe v poľnohospodárstve. Časť B. IV. XI. 6. je ohraničená 

rokmi 1964 – 1968. 

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

osobný a vecný. Číslo, prípadne čísla uvedené pri hesle vpravo odkazujú na číslo inventárnej 

jednotky.  Číslo v pravom hornom rohu v inventárnom súpise písané tučným písmom 

označuje číslo archívnej škatule. 

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

uviesť názov archívu – MV SR – SNA, názov archívneho fondu – ÚV KSS, názov fondového 

oddelenia – B. Volené orgány, názov fondovej skupiny – B. IV. XI. Tajomník ÚV KSS Ján 

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

 Tieto archívne dokumenty svojou výpovednou hodnotou poslúžia najmä bádateľom 

zaoberajúcimi sa novšími politicko-hospodárskymi dejinami Slovenska. 

 Fondová skupina B. IV. XI. Tajomník ÚV KSS Ján Janík obsahuje 20 inventárnych 

jednotiek uložených v 10 archívnych škatuliach. Archívne dokumenty usporiadal a čiastkový 

inventár vypracoval Mgr. Ján Hučko v roku 2013.   
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 B. IV. XI. 1. Stranícke záležitosti, medzinárodné vzťahy 

 

 

   

 1.1. Stranícke záležitosti  

 1964 – 1968, 1971   

1 Podkladové materiály k vystúpeniu tajomníka ÚV KSS Jána 

Janíka na okresnom straníckom aktíve v Lučenci 19. 

septembra 1964; tézy pre prípravu referátu zástupcov ÚV 

KSČ na aktívy funkcionárov k rokovaniu ÚV KSČ v dňoch 

16. – 17. decembra 1965; správa o príprave a priebehu 

okresnej konferencie KSS v Lučenci v dňoch 19. – 20. marca 

1966; predbežný návrh oddelenia hospodárskej správy ÚV 

KSS na stanovenie mesačného mzdového fondu pre rok 1967; 

správy z rokovaní ZO KSS pri  VPS Bardejov dňa 30. augusta 

1967   pri Okresnom priemyselnom kombináte a pri 

Okresnom stavebnom podniku v Galante dňa 7. septembra 

1967; informácia predsedu SNR Ondreja Klokoča 

o mzdových náležitostiach I. podpredsedu SNR Jána Štencla 

z apríla 1971.  

1 

   

 1.1. Medzinárodné vzťahy  

 1964 – 1966   

2 Správa o pobyte delegácie Ústredného výboru Národného 

frontu na Kube v dňoch 24. júla – 11. augusta 1964; 

poznámky zo študijnej cesty vo Francúzsku v dňoch 21. – 30. 

apríla 1965; podkladové materiály k prijatiu delegácie 

Bulharskej komunistickej strany na Slovensku v dňoch 13. – 

15. júna 1965; podkladové materiály k stretnutiu so sýrskou 

delegáciou dňa 14. decembra 1966; informácia Michala Pechu 

o konzultatívnej porade komunistických a robotníckych strán 

v Budapešti.   
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 B. IV. XI. 2. Sťažnosti, intervencie, šetrenia, živelné 

pohromy 

 

   

 2.1. Sťažnosti, intervencie, šetrenia  

 1964 – 1968   

3 

 

Intervencia Ernesta Hladkého ohľadom udelenia výnimky zo 

vzdelania pracovníkovi MsNV v Galante Rudolfovi Kožovi; 

žiadosť JRD 20. výročia SNP v Párnici, okres Dolný Kubín 

o náhradu škôd spôsobenú medveďmi; intervencia tajomníka 

ÚV KSS Jána Janíka vo veci väzby bývalého predsedu JRD 

Nový Liptov Jozefa Herczega; problematika vycestovania 

Antona Rašlu a Juraja Špitzera do Izraela; žiadosť Vladimíra 

Tomčíka o vrátenie členstva v Slovenskom výbore 

Československého poľovníckeho zväzu; problematika 

priznania predvojnového členstva v KSČ Viliamovi Balogovi; 

intervencia Ondreja Stopku ohľadom štúdia  jeho dcéry na 

Lekárskej fakulte.    

1 

   

 2.2. Živelné pohromy  

 1965  

4 Správy, informácie a hodnotenia straníckych a iných orgánov 

a organizácií situácie počas ničivých povodní na Slovensku 

v roku 1965. 

2 – 4 

   

 B. IV. XI. 3. Národné hospodárstvo  

   

 3.1. Priemysel  

 1965 – 1967   

5 

 

Problematika výstavby obchodného strediska v Komárne; 

informácia Mliekarenského priemyslu – odborového  

5 

 



 

11 

 

 

5 

 

riaditeľstva v Bratislave o vývoji v nákupe mlieka a raste 

zásob masla; informácia predsedu Komisie SNR pre rozvoj 

miestneho hospodárstva o záveroch konferencie 

o ekonomických a právnych predpokladoch rozvoja služieb 

miestneho hospodárstva v ČSSR; informácia VI. oddelenia 

ÚV KSS o problémoch na úseku spotrebného priemyslu 

a obchodu na Slovensku; riešenie problematiky likvidácie 

prevádzky podniku Slovenské pečivárne v Liptovskom 

Hrádku. 

 

5 

   

 3.2. Lesné hospodárstvo  

 1964 – 1967   

6 Informácia tajomníka ÚV KSS Jána Janíka o zriadení 

Lesopoľnohospodárskeho závodu v Medzilaborciach; prípis 

Ss KV KSS v Banskej Bystrici o zriadení Odborového 

riaditeľstva Štátnych lesov so sídlom v Banskej Bystrici; 

zápisnica z pracovnej porady v Lesopoľnohospodárskom 

závode v Medzilaborciach dňa 8. septembra 1965; informácia 

Povereníctva SNR pre pôdohospodárstvo o príčinách 

prechodu hospodárenia v lesoch JRD Kuklov na Štátne lesy. 

 

   

 3.3. Poľnohospodárstvo  

 1964 – 1968   

7 

 

 

 

 

 

 

Správa o priebehu Okresnej zemiakárskej konferencie 

v Poprade konanej dňa 12. decembra 1964 a celoštátnej 

konferencie konanej v Jihlave v dňoch 22. – 23. decembra 

1964;  komentár oddelenia pôdohospodárstva Zs  KV KSS 

v Bratislave k plánovaným úlohám trhovej produkcie 

poľnohospodárskych výrobkov a k rozpisu priemyselných 

hnojív na rok 1965; pozvanie Výrobnej poľnohospodárskej  

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

7 

 

správy v Spišskej Novej Vsi pre tajomníka ÚV KSS Jána 

Janíka na otvorenie Školy pokrokových skúseností 

v pestovaní zemiakov pri JRD Nový Spiš Studenec dňa 3. 

apríla 1965; informácia predsedu ONV v Martine 

o predčasnom splnení ročného plánu nákupu vajec 

u súkromne hospodáriacich roľníkov; odhad hrubej 

poľnohospodárskej výroby za rok 1965 vypracovaný 

Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky; stanovisko 

k pripomienkam oddelenia ÚV KSČ k Návrhu základných 

smerov intenzifikácie poľnohospodárskej výroby vo 

Východoslovenskom kraji; pokyny ÚV KSS k zberu cukrovej 

repy a jej doprave k spracovaniu v Západoslovenskom kraji 

na jeseň 1966; prípis Strednej poľnohospodárskej technickej 

školy v Nitre ohľadom ponechania jej veterinárneho odboru; 

správa OV KSS v Spišskej Novej Vsi o dosiahnutých 

výsledkoch v poľnohospodárskej produkcii JRD a ŠM v roku 

1966 v okrese Spišská Nová Ves; prehľad dosiahnutých 

poľnohospodárskych výsledkov v JRD Rybany, okres 

Topoľčany za roky 1961 – 1966; informácia pracovníka 

aparátu ÚV KSS Júliusa Turoňa o negatívnom stanovisku 

predstaviteľov ÚV KSČ k budovaniu veľkoplošných závlah 

na Slovensku; štatistické ukazovatele stavu 

poľnohospodárskej výroby v okrese Poprad za roky 1960 – 

1966; štatistické ukazovatele dosiahnutých výsledkov 

v pestovaní zemiakov v okresoch na Slovensku zapojených do 

Popradsko – havlíčskobrodského hnutia. 

 

5 

   

 B. IV. XI. 4. Tlač  

 1966, 1967   

8 

 

Riešenie problematiky zvyšovania honorárov pre externých 

spolupracovníkov Pravdy; žiadosť vedenia Klubu  

 

 



 

13 

 

 

8 

 

poľnohospodárskych redaktorov o zabezpečenie študijnej 

cesty pre vybraných redaktorov z rôznych redakcií po ZSSR 

v prvej polovici roku 1967. 

 

5 

 

   

 B. IV. XI. 5. Prejavy, referáty, vystúpenia, diskusné 

príspevky, podkladové materiály 

 

   

 5. 1. Prejavy, referáty, vystúpenia, diskusné príspevky, 

podkladové materiály Jána Janíka 

 

 1964  

9 Referát na celoslovenskom seminári tajomníkov OV KSS  

a vedúcich lektorských skupín ekonomiky poľnohospodárstva 

– 21. júl 1964; prejav na manifestácii pracujúcich v PKO 

v Bratislave pri príležitosti osláv 20. výročia SNP – 29. august 

1964; prejav pri odovzdávaní vyznamenania Za zásluhy 

o výstavbu Výskumnému ústavu vinohradníckemu 

a vinárskemu – 19. október 1964; diskusný príspevok 

prednesený na zasadnutí pléna ÚV KSČ venovaný 

problematike plánovania v poľnohospodárstve – november 

1964; podkladové materiály k besede k problematike 

poľnohospodárstva na Ústrednej straníckej škole – 15. 

december 1964. 

6 

   

 1965  

10 

 

 

 

 

 

Referát na všeplenárnej schôdzi CZV KSS pri ŠM Zvolen 

venovaný intenzifikácii poľnohospodárskej výroby na 

štátnych majetkoch – 18. január 1965; prejav v Dome osvety 

v Galante venovaný 17. výročiu Februára 1948 – 25. február 

1965; prejav na aktíve predsedov ZO KSS a riaditeľov STS 

Modra o straníckej práci v poľnohospodárstve – 4. – 5. marec  

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

10 

 

 

1965; podkladové materiály k besede v Československom 

rozhlase týkajúce sa poľnohospodárstva – 30. marec 1965; 

prejav na oslavách 20. výročia oslobodenia v Trenčíne –           

10. apríla 1965; prejav na oslavách 1. Mája v Komárne – 1. 

máj 1965; referát prednesený na pléne OV KSS v Rimavskej 

Sobote ohľadom rozvoja národného hospodárstva na 

Slovensku v rokoch 1966 – 1970 – 12. máj 1965; podkladové 

materiály k vystúpeniu na Celoslovenskom stretnutí mladých 

ovčiarov v Liptovskom Mikuláši – 29. – 30. máj 1965; prejav 

v ČST venovaný dôsledkom ničivých povodní na Slovensku 

v prvej polovici roku 1965 – 23. jún 1965; vystúpenie 

venované plneniu odkazu SNP – august 1965; podkladové 

materiály k vystúpeniu na pléne Zs KV KSS v Bratislave 

analyzujúci situáciu v poľnohospodárstve – 8. september 

1965; referát na oslavách Dňa tlače, rozhlasu a televízie pri 

príležitosti 45. výročia založenia denníka Pravdy prednesený 

v PKO v Bratislave – 18. september 1965; podkladové 

materiály k vystúpeniu na pléne OV KSS v Galante venované 

úlohám v sektore poľnohospodárstva v zimnom období – 26. 

október 1965; referát na manifestácii pracujúcich 

v Topoľčanoch venovaný 48. výročiu VOSR – 5. november 

1965; podkladové tézy k vystúpeniu na besede s mladými na 

VŠP v Nitre k problematike dialógu strany a mládeže – 12. 

november 1965; úvodný referát na zasadnutí pléna 

Poľnohospodárskej komisie ÚV KSS venovaný návrhu novej 

sústavy riadenia poľnohospodárstva – 18. november 1965; 

vystúpenie na seminári ohľadom socialistickej súťaže 

v poľnohospodárstve – 30. november 1965; podkladové 

materiály na vystúpenie na pléne ÚV KSČ k problematike 

poľnohospodárskej výroby – 16. – 17. december 1965. 

 

6 

 

   



 

15 

 

 1966  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystúpenie na VČS ZO KSS pri Povereníctve 

pôdohospodárstva analyzujúce úlohy a perspektívy 

poľnohospodárstva – 31. január 1966; podkladové materiály 

k vystúpeniu na Mestskej konferencii KSS v Seredi s dôrazom 

na charakteristiku poľnohospodárskej výroby v okrese Galanta 

– 20. február 1966; diskusný príspevok na pléne ÚV KSS 

o problematike rozvoja a rastu produktivity práce 

v poľnohospodárstve – 25. február 1966; podkladové 

materiály k vystúpeniu na III. slovenskej konferencii Zväzu 

pre spoluprácu s armádou venované analýze rozvoja 

podmienok existencie v socialistickom zriadení – 26. – 27. 

február 1966; vystúpenie pri príležitosti osláv MDŽ – 8. marec 

1966; tézy referátu ohľadom  politicko-organizačného 

zabezpečenia uznesenia ÚV KSČ z 23. marca 1966 

o zdokonalenej sústave plánovitého riadenia 

poľnohospodárstva; prejav na oslavách 1. mája v Galante – 1. 

máj 1966; podklady k vystúpeniu na Ústrednej straníckej 

škole  o záveroch XIII. zjazdu KSČ a otázkach riadenia 

poľnohospodárskej výroby v ČSSR – 15. jún 1966; námety 

k vystúpeniu na aktíve nomenklatúrnych kádrov týkajúce sa 

politicko-organizačnej práce v oblasti poľnohospodárstva 

a vodného hospodárstva – 23. jún 1966; vystúpenie na 

dožinkových oslavách v Galante – 12. august 1966; prejav na 

oslavách 22. výročia SNP pri pamätníku Jankov vŕšok – 28. 

august 1966; prejav na oslavách pri príležitosti 

Malokarpatského vinobrania v Modre venovaný dosiahnutým 

výsledkom v poľnohospodárskej výrobe – 25. september 

1966; neodznelý diskusný príspevok na zasadnutí pléna ÚV 

KSČ ohľadom koncepcie poľnohospodárskej výroby v štvrtej 

a piatej päťročnici – 6. – 7. október 1966; podkladový materiál 

k vystúpeniu v Košiciach pri príležitosti 49. výročia VOSR –  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

11 

 

7. november 1966; podklady k tlačovej porade venovanej 

problematike uplatňovania novej sústavy riadenia 

v poľnohospodárstve – 8. november 1966; referát venovaný 

45. výročiu vzniku KSČ. 

 

7 

 

   

 1967  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Analýza doterajšieho vývoja a program rozvoja 

poľnohospodárstva po XIII. zjazde KSČ“  prednáška na 

Ústrednej straníckej škole – 3. január 1967; vystúpenie na 

členskej schôdzi ZO KSS pri ÚV KSS o otázkach novej 

sústavy riadenia v poľnohospodárstve – 16. január 1967; 

návrh diskusného príspevku na zasadnutí pléna ÚV KSČ 

o konkretizácii rezolúcie XIII. zjazdu KSČ 

o poľnohospodárskej politike strany – marec 1967; referát 

prednesený na zasadnutí pléna ÚV KSS o rozvoji 

poľnohospodárskej výroby na Slovensku – marec 1967; 

prejav na oslavách 1. mája v Trnave – 1. máj 1967; slávnostný 

prejav na manifestácii v Bratislave pri príležitosti 22. výročia 

oslobodenia krajiny – 9. máj 1967; prejav na Mierových 

slávnostiach v Trenčína venovaný pokrokovým tradíciám 

v ČSSR – 18. jún 1967; prejav pri príležitosti 75. výročia 

začatia výroby v sklárskom závode v Lednickom Rovnom – 

19. august 1967; slávnostný prejav v sklárňach v Utekáči pri 

príležitosti 180. výročia založenia závodu a prepožičania 

štátneho vyznamenania Za zásluhy o výstavbu – 26. august 

1967; referát prednesený na dožinkových a mierových 

slávnostiach v Rimavskej Sobote – 27. august 1967; 

vystúpenie pri príležitosti začatia výstavby Drevokombinátu 

v Pezinku – 7. október 1967; návrh diskusného príspevku na 

zasadnutie pléna ÚV KSČ o vedúcej úlohe strany v rozvoji 

socialistickej spoločnosti – október  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

12 

 

1967; vystúpenie v Topoľčanoch pri príležitosti 50. výročia 

VOSR – 7. november 1967; tézy vystúpenia na besede so 

študentmi na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene 

na tému Október a dnešok – 27. november 1967.           

 

8 

 

 

 

   

 1968  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prejav na zasadnutí pléna ÚV ČSM venovaný podielu 

mládeže pri riadení spoločnosti – 15. – 16. január 1968; 

podklad k vystúpeniu na VČS ZO KSS pri Povereníctve SNR 

pre lesné a vodné hospodárstvo o nových metódach riadenia 

v národnom hospodárstve – 26. január 1968; slávnostný 

prejav pri príležitosti 100. výročia založenia Cukrovaru 

v Sládkovičove – 27. január 1968; návrh referátu na 

slávnostné zasadnutie pléna ÚV KSS pri príležitosti osláv 20. 

výročia Februára 1948 – 23. február 1968; podkladové 

materiály k vystúpeniu na konferencii v SNR ohľadom 

významu práce strany v spoločnosti – 4. marec 1968; referát 

na vystúpení v ČST hodnotiaci rokovania okresných 

konferencií strany – 9. marec 1968; vystúpenie na okresnej 

konferencii KSS v Senici venovaný riešeniu aktuálnych 

problémov v krajine – 9. – 10. marec 1968; vystúpenie na 

Celoslovenskej porade predsedov straníckych organizácií 

a vedúcich hospodárskych pracovníkov týkajúce sa 

problematiky v lesnom hospodárstve – 27. marec 1968; prejav 

na oslavách 1. mája v Liptovskom Mikuláši – 1. máj 1968; 

prejav na porade tajomníkov OV a KV KSS a pracovníkov 

z úseku poľnohospodárskej výživy v SNR ohľadom súčasnej 

politickej situácie v krajine – 29. – 30. apríl 1968; vystúpenie 

na slávnostnom aktíve pracovníkov Krajskej 

poľnohospodárskej a nákupnej organizácie v PKO 

v Bratislave pri príležitosti prevzatia vyznamenania Rad práce  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 18. máj 1968; podklady k diskusnému vystúpeniu na 

zasadnutí pléna ÚV KSS k obsahu činnosti Rehabilitačnej 

komisie ÚV KSS – 20. jún 1968; vystúpenie na straníckej 

skupine SNR analyzujúce celkovú situáciu v strane 

a v spoločnosti – 27. jún 1968; poznámky k vystúpeniu na 

okresnej konferencii KSS v Galante venovanom riešeniu 

celospoločenských problémov – 29. jún 1968; vystúpenie na 

konferencii delegátov VII. celoštátneho zjazdu JRD v Nitre – 

9. – 10. júl 1968; vystúpenie v ČST venované prípravám 

mimoriadneho zjazdu KSS – 8. august 1968.         

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 S. d.   

14 Referát na zasadnutí pléna ÚV KSS venovaný rozboru 

výsledkov plnenia plánu poľnohospodárskej výroby a nákupu; 

referát o význame prípravy zavedenia zdokonalenej sústavy 

riadenia poľnohospodárstva v praxi; referát o prehlbovaní 

spolupráce zväzku robotníkov a roľníkov; námety 

k vystúpeniu na porade riaditeľov podnikov potravinárskeho 

priemyslu; vystúpenie venované analýze rozvoja 

poľnohospodárskej výroby; vystúpenie týkajúce sa rozvoja  

princípov ekonomických a spoločenských vzťahov.    

 

   

 B. IV. XI. 6. Články, rozhovory  

   

 6. 1. Články, rozhovory Jána Janíka  

 1964  

15 Článok Čas bilancovania uverejnený v denníku Pravda – 

december 1964. 

10 

   

   



 

19 

 

 1965  

16 Článok Rozhodnejšie do využitia rezerv v poľnohospodárstve 

uverejnený v Živote strany č. 4.; úvodník pre Roľnícke 

noviny a noviny Szabad földmüves venovaný 20. výročiu 

oslobodenia krajiny.  

10 

   

 1966  

17 Osnova článku venovaného významu XIII. zjazdu KSČ – 22. 

apríl 1966; článok Za ďalší rozvoj poľnohospodárstva na 

Slovensku v období po XIII. zjazde KSČ – 16. máj 1966.  

 

 1967  

18 Článok o zabezpečovaní výživy obyvateľstva – 19. október 

1967. 

 

   

 1968  

19 Rozhovor Ako to vidia v Bratislave a podkladové materiály 

k nemu s redaktorom Lidovej armády Stanislavom Plášilom 

o problematike hospodárskej výroby na Slovensku – 5. marec 

1968.  

 

   

 6. 2. Cudzie články  

 1966  

20 Článok Kde sú medze pomocnej výroby redaktora denníka 

Pravda Arnošta Baka – 31. január 1966. 
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Zoznam použitých značiek 
 
 
CZV KSS       celozávodný výbor Komunistickej 

        strany Slovenska 

ČST        Československá televízia 

JRD        jednotné roľnícke družstvo 

KV KSS       krajský výbor Komunistickej 

        strany Slovenska 

MDŽ        Medzinárodný deň žien 

MsNV        mestský národný výbor 

ONV        okresný národný výbor 

OV KSS       okresný výbor Komunistickej 

        strany Slovenska 

SNR        Slovenská národná rada 

Ss KV KSS       Stredoslovenský krajský výbor 

        Komunistickej strany Slovenska 

STS        strojno-traktorová stanica 

ŠM        štátne majetky 

ÚV KSČ       Ústredný výbor Komunistickej 

        strany Československa 

ÚV KSS       Ústredný výbor Komunistickej 

        strany Slovenska 

VOSR        Veľká októbrová socialistická 

        revolúcia 

VČS ZO KSS       všečlenská základná organizácia 

        Komunistickej strany Slovenska 

VŠP        Vysoká škola poľnohospodárska 

ZO KSS      základná organizácia 

      Komunistickej strany Slovenska 

Zs KV KSS      Západoslovenský krajský výbor 

      Komunistickej strany Slovenska 
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Register zemepisný 

 

 

B  

 

Banská Bystrica        6 

Bratislava        5, 7, 9, 10, 12, 13, 

                19 

Budapešť, Maďarská republika      2 

 

 

Č 

 

ČSSR, Československá socialistická republika    5, 11, 12 

 

 

D 

 

Dolný Kubín, okres        3 

 

 

F 

 

Francúzsko        2  

 

 

G 

 

Galanta        1, 3, 10, 11, 13 

Galanta, okres                 11 

 

 

 



 

22 

 

I 

 

Izrael        3 

 

 

J 

 

Jankov vŕšok, pamätník                11 

Jihlava, Česká republika       7 

 

 

K 

 

Komárno        5, 10 

Košice                 11 

Kuba        2 

 

 

L 

 

Lednické Rovne                 12 

Liptovský Hrádok        5 

Liptovský Mikuláš                 10, 13 

Lučenec        1 

 

 

M 

 

Martin        7 

Medzilaborce        6 

Modra                 11 

 

 



 

23 

 

N 

 

Nitra        7, 10, 13 

 

 

P 

 

Párnica        3 

Pezinok                 12 

Poprad        7 

 

 

R 

 

Rimavská Sobota                 10, 12 

 

 

S 

 

Senica                 13 

Sereď                 11 

Sládkovičovo                 13 

Slovensko        2, 4, 7, 10, 12, 17,    

                            19 

Spišská Nová Ves        7 

 

 

T 

 

Topoľčany                 10, 12 

Topoľčany, okres        7 

Trenčín                 10, 12 

Trnava                 12 



 

24 

 

U 

 

Utekáč                 12 

 

 

V 

 

Východoslovenský kraj       7 

 

 

Z 

 

Západoslovenský kraj        7 

Zvolen                 12 

ZSSR, Zväz sovietskych socialistických republík    8 
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Register osobný 

 

 

B 

 

Bak, Arnošt                 20 

Balog, Viliam        3 

 

 

H 

 

Herczeg, Jozef        3 

Hladký, Ernest        3 

 

 

J 

 

Janík, Ján        1, 3, 6, 7 

 

 

K 

 

Klokoč, Ondrej        1 

Koža, Rudolf        3 

 

 

P 

 

Pecho, Michal        2 

Plášil, Stanislav                 19 

 

 

 



 

26 

 

R 

 

Rašla, Anton         3 

 

 

S 

 

Stopka, Ondrej        3 

 

 

Š 

 

Špitzer, Juraj         3 

Štencl, Ján         1 

 

 

T 

 

Tomčík, Vladimír        3 

Turoň, Július         7 
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Register vecný 

 

 

A 

 

Ako to vidia v Bratislave, rozhovor               19 

   pozri aj články a rozhovory 

aktívy 

- nomenklatúrnych kádrov               11, 13 

- slávnostné                 13 

- stranícke         1, 9, 10, 11, 13 

aparát ÚV KSS         1, 5, 7 

   pozri aj ÚV KSS 

 

 

B 

 

Bulharská komunistická strana, organizácia     2 

   pozri ja organizácie a inštitúcie 

 

 

C 

 

celoslovenské stretnutie mladých ovčiarov v Liptovskom Mikuláši         10 

celoštátna zemiakárska konferencia v Jihlave    7 

   pozri aj konferencie 

celozávodný výbor KSS pri Štátnych majetkoch Zvolen            10 

   pozri aj KSS a závodné organizácie KSS 

cesta – študijná        2 

Cukrovar v Sládkovičove, podnik 

- 100. výročie založenia                13 

pozri aj podniky 
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cukrová repa 

- doprava         7 

- spracovanie        7 

- zber         7 

 

 

Č 

 

Čas bilancovať, článok                15 

   pozri aj články a rozhovory 

časopisy 

- Lidová armáda                 19 

- Život strany                 16 

Československá televízia, inštitúcia               10, 13 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Československý rozhlas, inštitúcia               10 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

články a rozhovory 

- Ako to vidia v Bratislave               19 

- Čas bilancovať                            15 

- Kde sú medze pomocnej výroby              20 

- Rozhodnejšie do využitia rezerv                         16 

- Za ďalší rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku            17 

 

 

D 

 

Deň tlače, rozhlasu a televízie, oslavy              10 

   pozri aj oslavy a výročia 

dožinky, oslavy                 11, 12 

   pozri aj oslavy a výročia 
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Drevokombinát v Pezinku, podnik 

- začatie výstavby                 12 

pozri aj podniky 

20. výročie Februára 1948, oslavy               13 

   pozri aj oslavy a výročia 

20. výročie Oslobodenia, oslavy                          10, 16 

   pozri aj oslavy a výročia 

20. výročie SNP, oslavy       9 

   pozri aj oslavy a výročia 

22. výročie Oslobodenia, oslavy               12 

   pozri aj oslavy a výročia 

22. výročie SNP, oslavy                11 

   pozri aj oslavy a výročia 

 

 

E 

 

ekonomické a spoločenské vzťahy – rozvoj              14 

 

 

F 

 

fond – mzdový – stanovenie       1  

      

 

H 

 

hnojivá – priemyselné – rozpis      7 

honoráre – zvyšovanie       8 
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J 

 

jednotné roľnícke družstvá 

- Jednotné roľnícke družstvo 20. výročia SNP v Párnici  3 

- Jednotné roľnícke družstvo Kuklov     6 

- Jednotné roľnícke družstvo Nový Liptov    3 

- Jednotné roľnícke družstvo Nový Spiš Studenec   7 

- Jednotné roľnícke družstvo Rybany     7 

Jednotné roľnícke družstvo 20. výročia SNP v Párnici   3 

   pozri aj jednotné roľnícke družstvá 

Jednotné roľnícke družstvo Kuklov      6 

   pozri aj jednotné roľnícke družstvá 

Jednotné roľnícke družstvo Nový Liptov     3 

   pozri aj jednotné roľnícke družstvá 

Jednotné roľnícke družstvo Nový Spiš Studenec    7 

   pozri aj jednotné roľnícke družstvá 

Jednotné roľnícke družstvo Rybany      7 

   pozri aj jednotné roľnícke družstvá 

 

 

K 

 

kádre – nomenklatúrne                11 

Kde sú medze pomocnej výroby, článok              20 

   pozri aj články a rozhovory 

Klub poľnohospodárskych redaktorov, organizácia    8 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Komisia SNR pre rozvoj miestneho hospodárstva    5 

   pozri aj komisie 

komisie 

- Komisia SNR pre rozvoj miestneho hospodárstva   5 

- Poľnohospodárska komisia ÚV KSS              10 

- Rehabilitačná komisia ÚV KSS              13 
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- Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky   7 

Komunistická strana Československa, organizácia 

- členské otázky        3 

- tézy         1 

- Ústredný výbor KSČ       1, 7, 9 – 12  

- vznik                  11 

- zjazdy                  11, 12, 17 

Komunistická strana Slovenska, organizácia 

- aktívy         1, 9, 10, 11, 13 

- konferencie        1, 11, 13 

- krajské výbory        6, 7, 10, 13 

- okresné výbory         7, 9, 10, 13 

- porady         2 

- správy, hodnotenia       4 

- Ústredná stranícka škola      9, 11, 12 

- Ústredný výbor KSS       1, 3, 5 – 7, 10 – 14  

- základné organizácie       1, 10 – 13  

- závodné výbory                 10, 13 

- zjazdy                  13 

konferencia delegátov VII. celoštátneho zjazdu JRD v Nitre           13 

   pozri aj jednotné roľnícke družstvá a konferencie 

konferencia o význame práce strany v spoločnosti             13 

   pozri aj KSS a konferencie 

konferencie 

- celoštátna zemiakárska konferencia v Jihlave    7 

- konferencia delegátov VII. celoštátneho zjazdu JRD v Nitre           13 

- konferencia o význame práce strany v spoločnosti            13 

- mestská konferencia KSS v Seredi              11 

- okresná konferencia KSS v Galante                         13 

- okresná konferencia KSS v Lučenci     1 

- okresná konferencia KSS v Senici              13 

- okresná zemiakárska konferencia v Poprade    7 

- III. slovenská konferencia Zväzu pre spoluprácu s armádou             11 
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Krajská poľnohospodárska a nákupná organizácia, organizácia           13 

   pozri aj organizácia a inštitúcie 

krajské výbory KSS        6, 7, 10, 13 

   pozri aj KSS 

 

 

L 

 

Lekárska fakulta, inštitúcia       3 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Lesopoľnohospodársky závod v Medzilaborciach, podnik 

- zriadenie         6 

pozri aj podniky 

lesy – hospodárenie        6, 13 

Lidová armáda, časopis                19 

   pozri aj časopisy 

 

 

M 

 

Malokarpatské vinobranie, oslavy               11 

   pozri aj oslavy a výročia 

maslo – zásoby        5 

medvede – spôsobené škody       3 

Medzinárodný deň žien, oslavy                          11 

   pozri aj oslavy a výročia 

mesačný mzdový fond – stanovenie      1 

mestská konferencia KSS v Seredi               11 

   pozri aj KSS a konferencie 

Mierové slávnosti, oslavy                12 

   pozri aj oslavy a výročia 

Miestny národný výbor v Galante, inštitúcia     3 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 
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mladí ovčiari – celoslovenské stretnutie v Liptovskom Mikuláši              10 

mládež – podiel na riadení spoločnosti              13 

Mliekarenský priemysel – odborové riaditeľstvo v Bratislave, podnik 5 

   pozri aj podniky 

mlieko – nákup        5 

mimoriadny zjazd KSS – prípravy               13 

   pozri aj zjazdy KSS a KSS 

 

 

N 

 

národné hospodárstvo 

- riadenie                  13 

- rozvoj                  10, 19 

nomenklatúrne kádre                 11 

nová sústava riadenia poľnohospodárstva              10 – 12 

   pozri aj poľnohospodárstvo 

noviny 

- Pravda         8, 10, 15, 20 

- Roľnícke noviny                16 

- Szabad földmüves                16 

 

 

O 

 

obchodné centrum v Komárne – výstavba     5 

Odborové riaditeľstvo Štátnych lesov v Banskej Bystrici, organizácia 

- zriadenie         6 

pozri aj organizácie a inštitúcie 

okresná konferencia KSS v Galante               13 

   pozri aj KSS a konferencie 

okresná konferencia KSS v Lučenci      1 

   pozri aj KSS a konferencie 
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okresná konferencia KSS v Senici               13 

   pozri aj KSS a konferencie 

okresná zemiakárska konferencia v Poprade     7 

   pozri aj konferencie 

okresné výbory KSS        7, 9, 10, 13 

   pozri aj KSS 

Okresný výbor KSS v Galante, inštitúcia              10 

   pozri KSS a okresné výbory KSS 

Okresný výbor KSS v Rimavskej Sobote, inštitúcia             10 

   pozri aj KSS a okresné výbory KSS  

Okresný výbor KSS v Spišskej Novej Vsi, inštitúcia   7 

   pozri aj KSS a okresné výbory KSS 

Okresný národný výbor v Martine, inštitúcia    7 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Okresný priemyselný kombinát, podnik     1 

   pozri aj podniky 

Okresný stavebný podnik v Galante, podnik     1 

   pozri aj podniky 

organizácie a inštitúcie 

- Bulharská komunistická strana      2 

- Československá televízia               10, 13 

- Československý rozhlas               10 

- Klub poľnohospodárskych redaktorov     8 

- Komunistická strana Československa     1, 3, 7, 9, 11, 12, 17 

- Komunistická strana Slovenska     1, 3 – 7, 10 – 14  

- Krajská poľnohospodárska a nákupná organizácia            13 

- Lekárska fakulta       3 

- Miestny národný výbor v Galante     3 

- Odborové riaditeľstvo Štátnych lesov v Banskej Bystrici  6 

- Okresný výbor KSS v Galante               10 

- Okresný výbor KSS v Rimavskej Sobote             10 

- Okresný výbor KSS v Spišskej Novej Vsi    7 

- Okresný národný výbor v Martine     7 
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- Povereníctvo SNR pre lesné a vodné hospodárstvo            13 

- Povereníctvo SNR pre pôdohospodárstvo    6, 11 

- Slovenská národná rada       1, 5, 6, 13 

- Slovenský výbor československého poľovníckeho zväzu  3 

- Stredoslovenský krajský výbor KSS     6 

- Ústredný výbor Československého zväzu mládeže            13 

- Ústredný výbor Komunistickej strany Československa  1, 7, 9 – 12 

- Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska   1, 3, 5 – 7, 10 – 14  

- Ústredný výbor Národného frontu     2 

- Výrobná poľnohospodárska správa v Spišskej Novej Vsi  7 

- Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky    9 

-  Západoslovenský krajský výbor KSS     7 

- Zväz pre spoluprácu s armádou               11 

oslavy a výročia 

- Dňa tlače, rozhlasu a televízie                          10 

- dožinky                                        11, 12 

- 20. výročie Februára 1948               13 

- 20. výročie Oslobodenia               10, 16 

- 20. výročie SNP        9 

- 22. výročie Oslobodenia               12 

- 22. výročie SNP                 11 

- Malokarpatské vinobranie               11 

- Medzinárodný deň žien                11                       

- Mierové slávnosti                12 

- 50. výročie VOSR                12 

- 1. Máj                  10 – 13 

- 75. výročie začatia výroby v Lednickom Rovnom            12 

- 17. výročie Februára 1948               10  

- 100. výročie založenia Cukrovaru v Sládkovičove            13 

- 180. výročie založenia závodu v Utekáči             12 

- 45. výročie vzniku KSČ               11 

- 45. výročie založenia Pravdy               10 

- 48. výročie VOSR                10 



 

36 

 

- 49. Výročie VOSR                11 

ovčiari – celoslovenské stretnutie v Liptovskom Mikuláši                        10  

              

 

P 

 

50. výročie VOSR, oslavy                12 

   pozri aj oslavy a výročia 

plénum ÚV KSČ        9 – 12 

   pozri aj ÚV KSČ 

plénum ÚV KSS                 10 – 14  

   pozri aj ÚV KSS 

podniky 

- Drevokombinát v Pezinku               12 

- Lesopoľnohospodársky závod v Medzilaborciach   6 

- Mliekarenský priemysel – odborové riaditeľstvo v Bratislave 5 

- Okresný priemyselný kombinát     1 

- Okresný stavebný podnik v Galante     1 

- Sklársky závod v Lednickom Rovnom              12 

- Sklársky závod v Utekáči               12 

- Slovenské pečivárne v Liptovskom Mikuláši    5 

- VPS Bardejov        1 

pokrokové tradície, pozri oslavy a výročia 

Poľnohospodárska komisia ÚV KSS               10 

   pozri aj komisie 

poľnohospodárska výroba 

- intenzifikácia        7, 10, 11, 14 

- koncepcia                 11 

- plánovanie        9, 14 

- plnenie úloh v zimnom období               10 

- rast         7, 11, 12 

- riadenie                  10 – 12, 14 
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- socialistické súťaženie                10 

- stranícka práca                 10 – 12 

- výsledky         7, 11 

Popradsko-havlíčskobrodské hnutie – výsledky    7 

Povereníctvo SNR pre lesné a vodné hospodárstvo, inštitúcia           13 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Povereníctvo SNR pre pôdohospodárstvo, inštitúcia   6, 11 

   pozri aj organizácie a inštitúcie  

povodne         4, 10 

   pozri aj živelné pohromy 

Pravda, noviny        8, 10, 15, 20 

   pozri aj noviny 

priemyselné hnojivá, pozri hnojivá 

1.Máj, oslavy                  10 – 13 

   pozri aj oslavy 

 

 

R 

 

redaktori 

- študijná cesta do ZSSR       8 

- zvyšovanie honorárov       8 

redaktorské honoráre – zvyšovanie      8 

Rehabilitačná komisia ÚV KSS               13 

   pozri aj komisie 

Roľnícke noviny, noviny                16  

   pozri aj noviny 

Rozhodnejšie do využitia rezerv, článok              16 

   pozri aj články a rozhovory 
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S 

 

75. výročie začatia výroby v Lednickom Rovnom, oslavy            12 

   pozri aj oslavy a výročia 

17. výročia Februára 1948, oslavy               10 

   pozri aj oslavy a výročia 

VII. celoštátny zjazd JRD v Nitre               13 

sklárska výroba – oslavy začatia výroby              12 

sklársky závod v Lednickom Rovnom – 75. výročie začatia výroby         12 

   pozri aj podniky 

sklársky závod v Utekáči – 180. výročie založenia závodu                      12 

   pozri aj podniky 

Slovenská národná rada, inštitúcia      1, 5, 6, 13 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Slovenské pečivárne v Liptovskom Mikuláši, podnik 

- likvidácia prevádzky       5 

pozri aj podniky 

Slovenský výbor československého poľovníckeho zväzu, organizácia 3 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

služby – rozvoj        5 

socialistická spoločnosť – rozvoj                          12 

socialistické súťaženie v poľnohospodárstve             10 

   pozri aj poľnohospodárstvo 

socialistické zriadenie – podmienky existencie             11 

spotrebný priemysel a obchod – rast      5 

180. výročie založenia závodu v Utekáči, oslavy             12 

   pozri aj oslavy a výročia 

strana a mládež – dialóg                10 

stranícka práca v poľnohospodárstve               10 – 12 

Stredná poľnohospodárska technická škola v Nitre – ponechanie  

veterinárneho odboru        7 

   pozri aj školy 
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Stredoslovenský krajský výbor KSS, inštitúcia    6 

   pozri aj KSS a krajské výbory KSS 

Strojno-traktorová stanica Modra               10 

   pozri aj strojno-traktorové stanice 

strojno-traktorové stanice 

- Modra                  10 

Szabad földmüves, noviny                16 

   pozri aj noviny 

 

Š 

 

škody 

- spôsobené medveďmi       3 

- spôsobené povodňami       4, 10 

Škola pokrokových skúseností v pestovaní zemiakov – otvorenie  7 

   pozri aj školy 

školy 

- Stredná poľnohospodárska technická škola v Nitre   7 

- Škola pokrokových skúseností v pestovaní zemiakov   7 

- Ústredná stranícka škola      9, 11, 12 

- Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene            12 

- Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre             10 

štátne majetky 

- Štátny majetok Zvolen                10 

Štátny majetok Zvolen, pozri štátne majetky 

45. výročie vzniku KSČ, oslavy               11 

   pozri aj oslavy 

45. výročie založenia Pravdy, oslavy               10 

   pozri aj oslavy 

48. výročie VOSR, oslavy                           10 

   pozri aj oslavy 

49. výročie VOSR, oslavy                11 

   pozri aj oslavy 
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T 

 

tajomník ÚV KSS Ján Janík       1, 3, 6, 7 

   pozri aj ÚV KSS 

tézy ÚV KSČ – príprava       1 

III. slovenská konferencia Zväzu pre spoluprácu s armádou           11 

   pozri aj konferencie 

XIII. zjazd KSČ                 11, 12, 17 

   pozri aj zjazdy KSČ a KSČ 

 

 

Ú 

 

Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky    7 

   pozri aj komisie 

Ústredná stranícka škola, škola      9, 11, 12 

   pozri aj ÚV KSS  

Ústredný výbor Komunistickej strany Československa, organizácia 

- aparát         1, 7 

- plénum         9 – 12 

- rokovania, aktívy       1, 11  

- tézy         1 

Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska, organizácia 

- aparát         1, 5, 7 

- komisie                  10, 13 

- mzdový fond        1 

- plénum                             10 – 14 

- tajomník Ján Janík       1, 3, 6, 7 

- Ústredná stranícka škola      9, 11, 12 

- základná organizácia KSS                12 

Ústredný výbor Národného frontu, organizácia    2 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 
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V 

 

vajcia – nákup         7 

väzba – Jozefa Herczega       3 

vodné hospodárstvo – politicko-organizačná práca             11 

VPS Bardejov, podnik       1 

   pozri aj podniky 

Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene, školy            12 

   pozri aj školy 

Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, škola             10 

   pozri školy 

Výrobná poľnohospodárska správa v Spišskej Novej Vsi, inštitúcia 7 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky – získanie vyznamenania 

Za zásluhy o výstavbu       9 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

výživa obyvateľstva – zabezpečenie               17 

 

 

Z 

 

Za ďalší rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku, článok           17 

   pozri aj články a rozhovory 

základné organizácie KSS       1, 10 – 13 

   pozri aj KSS 

Západoslovenský krajský výbor KSS v Bratislave    7 

   pozri aj KSS a krajské výbory 

závlahy – budovanie        7 

závodné výbory KSS                            10, 13 

   pozri aj KSS 

zemiaky – pestovanie        7 

zjazdy KSČ 

- XIII. zjazd KSČ                            11, 12, 17 
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zjazdy KSS 

- mimoriadny zjazd KSS                13 

zväzok robotníkov a roľníkov – spolupráca              14 

 

 

Ž 

 

živelné pohromy        4, 10 

Život strany, časopis                 16 

   pozri aj časopisy      
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