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Úvod 

 

 

Karol Bacílek sa narodil 12. októbra 1896 v obci Choťánky, okres Nymburk, dnešná Česká 

republika. Otec Josef bol murárom, matka Alžbeta, rodená Poláková pracovala ako 

poľnohospodárska robotníčka. Mal osem súrodencov. 

 Po absolvovaní základnej školy v Prahe sa vyučil za strojného zámočníka. V Prahe 

ostal a pracoval ako robotník. Po návrate z bojísk prvej svetovej vojny, kde bol na talianskom 

fronte vstúpil do čs. soc. demokracie.1 S výnimkou krátkeho obdobia v roku 1920, kedy 

pôsobil ako príležitostný robotník v Poděbradoch od roku 1919 ostal Karol Bacílek natrvalo 

na Slovensku. Pracoval v železničných, opravárenských dielňach vo Vrútkach kde 

spoluzakladal Zväz komunistických mladorobotníkov, neskôr Komunistický zväz mládeže 

Československa. Prispieval do ľavicovej tlače, najmä do novín Pravda chudoby, ktoré aj 

distribuoval. Aktívne sa podieľal na prípravách a priebehu decembrového štrajku vrútockých 

robotníkov v roku 1920 a v roku 1921 spoluzakladal miestnu organizáciu KSČ. Od mája 1921 

bol členom KSČ. Na pokyn Župného úradu v Martine musel v roku 1923 prácu v dielňach 

opustiť a od roku 1924 sa stal profesionálnym, politickým pracovníkom a straníckym 

funkcionárom. 

 Najskôr pôsobil ako okresný tajomník KSČ vo Vrútkach, neskôr v období rokov 1924 

– 1929 ako krajský tajomník v Žiline a Banskej Bystrici. Ešte koncom 20 tych rokov sa vo 

Vrútkach zoznámil s Klementom Gottwaldom a stal sa súčasťou tvrdého bolševického jadra 

na Slovensku. Vzťah s Gottwaldom mu umožnil aby sa v období rokov 1930 – 1938 stal 

členom ÚV KSČ a členom Krajinského vedenia KSČ na Slovensku vo funkcii organizačného 

tajomníka. Pripravoval podkladové materiály na zasadnutia Krajinského vedenia KSČ na 

Slovensku, spolupodieľal sa na zasadnutiach celoslovenských konferencií a prípravách 

štrajkov, napr. štrajk horehronských lesných robotníkov, alebo štrajk poľnohospodárskych 

robotníkov na juhu Slovenska. Viackrát bol československými štátnymi úradmi stíhaný 

a väznený. Pôsobil aj pod falošnou identitou s krycími menami Václav Radolský, František 

Vápeník, Ján Dudáš, Jožko. V rokoch 1930 – 1931 absolvoval Medzinárodnú leninskú školu 

v Moskve. 

                                                 
1 O životopisných údajoch pozri PEŠEK, J.: Bacílek Karol. Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Ed. J. 
Pešek. Prešov 2003. s. 24 – 29; PEŠEK. J.: Bacílek Karol. Centrum moci Aparát Ústredného výboru 
Komunistickej strany Slovenska 1948 – 1989. Bratislava 2006. s. 49; Encyklopédia Slovenska. Zv. I. Bratislava 
1977. s. 96 – 97; Slovenský biografický slovník. Zv. I. Martin 1986. s. 92 – 93.  
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 9. októbra 1938 na zasadnutí Krajinského vedenia KSČ na Slovensku bol Karol 

Bacílek spolu s Júliusom Ďurišom a Kolomanom Moškovičom (Moškom) zvolený do 

trojčlenného vedenia strany v ilegalite.  Prešli sa však do priaznivejších podmienok mesta 

Brna.2 V máji roku 1939 odchádza do ZSSR. Po krátkej dobe ho moskovské vedenie KSČ 

poslalo naspäť na Slovensko s úlohou zabezpečiť realizáciu línie stanovenej v Moskve. Úlohu 

však nesplnil, naopak v diskusiách, najmä s Jánom Osohom, akceptoval jeho sektársku líniu 

sovietskeho Slovenska. Mal zostať na Slovensku a pôsobiť v ilegalite, trval však na  návrate 

do Moskvy.3 V Moskve sa v továrni, v ktorej začal pracovať ako robotník spoznal s Pavlom 

Davidom, ktorý v roku 1931 prijal sovietske štátne občianstvo a spolupracoval so sovietskymi 

bezpečnostnými orgánmi ako spravodajský dôstojník. Pre túto činnosť získal aj Karola 

Bacílka.4 Ten prácu v továrni ukončil a začal propagandisticky pôsobiť medzi zajatými 

slovenskými vojakmi. Absolvoval radistický a parašutistický výcvik.5  

 5. januára 1943 predsedníctvo Výkonného výboru Komunistickej internacionály 

prijalo uznesenie o najbližších úlohách KSČ v národno oslobodzovacom boji. Moskovské 

vedenie KSČ (v roku 1943 sa zmenilo na zahraničné byro KSČ) kládlo dôraz na jednotu 

odbojového hnutia a 17. marca poslalo do Čiech Rudolfa Vetišku a na Slovensko začiatkom 

júla Karola Šmidkeho a Karola Bacílka , aby domáci odboj zoznámili so závermi uznesenia 

a pomohli ho realizovať.6 Zároveň mal Karol Bacílek zabezpečiť rádiové spojenie medzi V. 

ilegálnym vedením KSS, ktoré vytvoril Karol Šmidke a vedením KSČ v Moskve.7 Úlohu 

však nesplnil, keďže musel nechať vysielačku v Poľsku a s náhradnými vysielačkami 

nedokázal nadviazať spojenie. Ilegálne vedenie KSS tak viac ako rok nemalo spojenie 

s moskovským vedením, čo spôsobilo domácemu odboju veľa problémov a komplikácií.8 

Karol Bacílek za pomoci Gustáva Husáka pôsobil ako politický pracovník medzi partizánmi, 

vo zväzku Chruščov, hoci smernice z Moskvy ho predurčovali len na technické záležitosti.9 

Po vypuknutí SNP sa dostal do Banskej Bystrice, kde bol na Zjednocovacom zjazde KSS 

a Sociálno demokratickej strany robotníckej na Slovensku zvolený za člena Ústredného 

                                                 
2 Československé dějiny v datech. Praha 1987. s. 417. 
3 Bližšie pozri PEŠEK, J.: Bacílek Karol. Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Ed. J. Pešek. Prešov 2003. 
s. 24 – 25. 
4 PEŠEK, J.: David Pavol. Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Ed. J. Pešek. Prešov 2003. s. 69. 
5 PEŠEK. J.: Bacílek Karol. Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Ed. J. Pešek. Preš ov 2003. s. 25. 
6 Československé dějiny v datech. Praha 1987. s. 433. 
7 PEŠEK, J.: Bacílek Karol. Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Ed. J. Pešek. Prešov 2003. s. 25. 
8 PEŠEK. J.: c. d. s. 25. 
9 Tamže  
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výboru KSS a tajomníka.10 Na starosti mal riešenie organizačných otázok. Po strate 

povstaleckého územia neodišiel do hôr ako väčšina funkcionárov, ale ukrýval sa na dedine.11  

 Po oslobodení Karol Bacílek pôsobil vo funkcii organizačného tajomníka KSS na 

sekretariáte KSS v Košiciach. Po I. celoslovenskej konferencii KSS 11. – 12. augusta 1945 v 

Žiline ho vedenie Ústredného výboru KSS na čele s Viliamom Širokým poverilo vedením 

roľníckeho oddelenia ÚV KSS. Funkciu tajomníka Ústredného výboru KSS, ktorý mal na 

starosti organizačné otázky zastával naďalej. Pôsobil aj vo funkcii poslanca Národného 

zhromaždenia. Od roku 1960 bol zároveň poslancom SNR.  

V krátkom období, od 9. mája 1949 do 5. mája 1950 bol vo funkcii povereníka 

dopravy, kedy bol vystriedaný Jozefom Gírethom a sám funkčne postúpil, keď nahradil 

Gustáva Husáka vo funkcii predsedu Zboru povereníkov. Súčasne bol vo funkcii člena 

predsedníctva Ústredného akčného výboru Slovenského národného frontu a členom Ústrednej 

rady odborov. Od októbra 1950 do 30. januára 1951 popri tejto funkcii stál ešte na čele 

Povereníctva informácií. Po menovaní Júliusa Ďuriša na jeseň roku 1951 predsedom Zboru 

povereníkov sa Karol Bacílek stal ministrom štátnej kontroly. Zároveň sa stal členom 

predsedníctva ÚV KSČ.12 V období kedy bol generálny tajomník KSČ Rudolf Slánský 

zbavený svojej funkcie a táto funkcia bola prenesená na predsedu KSČ bol zrušený systém 

zástupcov generálneho tajomníka a bolo zvolených šesť tajomníkov ÚV KSČ. Do 27. 

novembra 1951 bol Rudolf Slánský vo funkcii námestníka predsedu vlády ČSR.  Namiesto 

jedného sekretariátu vznikli sekretariáty dva, a to politický a organizačný. Do politického 

sekretariátu ÚV KSČ bol zvolený aj Karol Bacílek. Spolu s ním tam pôsobili Jaromír 

Dolanský, Klement Gottwald, Viliam Široký, Rudolf Slánský, Alexej Čepička a Antonín 

Zápotocký.13  

Začiatkom roku 1952 vystriedal Karol Bacílek vo funkcii ministra národnej 

bezpečnosti Ladislava Kopřivu. Ministerstvo národnej bezpečnosti bolo zriadené 20. mája 

1950.14 V tejto funkcii zotrval do svojho návratu na Slovensko, na jeseň roku 1953. Ako 

minister národnej bezpečnosti niesol značnú časť viny a osobnej zodpovednosti na urýchlenej 

                                                 
10 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1, A. Zjazdy, konferencie, A. I. Zjednocovací zjazd KSS 
a Sociálno demokratickej strany robotníckej na Slovensku, 17. 9. 1944 
11 PEŠEK. J.: Bacílek Karol. Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Ed. J. Pešek. Prešov 2003. s. 25. 
12 Bližšie o problematike pozri Československé dějiny v datech. Praha 1987. s. 625 a PEŠEK, J.: c. d. s. 26. 
13 Československé dějiny v datech. Praha 1987. s. 506. 
14 Tamže, s. 503. 



 

 

5 

príprave procesu s Rudolfom Slánským a spol. (uskutočnil sa 20. – 27. novembra 1952) 

a v priebehu roku 1953 predložil plán ďalších procesov.15  

Na 27. schôdzi dňa 14. septembra 1953 sa  predsedníctvo ÚV KSS uznieslo „požiadať 

Predsedníctvo ÚV KSČ, aby súdruh Karol Bacílek bol uvoľnený pre prácu strany na 

Slovensku a bol poverený funkciou I. tajomníka ÚV KSS“, zároveň v bode 4. zápisu sa 

uvádza „súhlasiť, aby súdruh Karol Bacílek, ako prvý tajomník ÚV KSS viedol tieto 

oddelenia: oddelenie straníckych orgánov, roľnícke oddelenie a Komisiu straníckej kontroly 

pri ÚV KSS.“16 Stranícke vedenie na Slovensku totiž nemalo vedomosť, že v Prahe na 

zasadnutí predsedníctva ÚV KSČ dňa 9. septembra 1953 už schválili uvoľnenie „s. Bacílka 

z vládnych funkcií pre vedenie straníckej práce na Slovensku vo funkcii I. tajomníka ÚV 

KSS.“17  

 Do jeho kompetencie patrilo I. oddelenie straníckych orgánov, ROH a ČSM, VII. 

oddelenie pôdohospodárstva a lesov, XIV. technické oddelenie a Komisia straníckej 

kontroly.18  

Na zasadnutiach predsedníctva ÚV KSS, ktoré vlastne viedol informoval o priebehoch 

zasadnutí ústredného straníckeho orgánu ÚV KSČ, o rozdelení úloh prijatých v predsedníctve 

vlády ČSR a z nich vyplývajúcich povinností nielen pre ústredný stranícky orgán na 

Slovensku, ale aj pre napr. Zbor povereníkov. Karol Bacílek disponoval neobmedzenou 

rozhodovacou právomocou pri kádrovo – personálnom obsadzovaní miest vo všetkých 

štruktúrach straníckych orgánov na Slovensku. Táto právomoc sa týkala aj ústredných 

orgánov štátnej správy, ale aj napr. telovýchovných organizácií Sokol, Slovenského úrad pre 

telovýchovu a šport a pod. Na základe podkladov mu podriadení pracovníci pripravovali 

pravidelné správy o regulácii rastu strany na jednotlivých úsekoch štátneho a hospodárskeho 

aparátu. Rozdeľoval úlohy a vyžadoval ich plnenie v súvislosti konaním riadnych, alebo 

mimoriadnych konferencií KSS, s prípravami na zasadanie pléna ÚV KSS. Pravidelne 

kontroloval zabezpečenie rozpracovania a následného plnenia uznesení ÚV KSČ nielen 

v rámci a dosahu ÚV KSS, ale hlavne na úrovni krajských, okresných a základných 

organizácií KSS. 

Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 23. januára 1954 navrhol zmenu v deľbe 

práce tajomníkov ÚV KSS, ktorá znamenala, že „oddelenie pôdohospodárstva a lesov ÚV 

                                                 
15 Bližšie o problematike pozri PEŠEK, J.: Bacílek Karol. Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Ed. J. 
Pešek. Prešov 2003. s. 26 – 27. 
16 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 847, zasadnutie P ÚV KSS, 14. 9. 1953 
17 PEŠEK, J.: c. d. s. 28. 
18 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 847, zasadnutia P ÚV KSS, 21. 9. 1953 
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KSS bude riadiť súdruh David a oddelenie ľudových milícií s. Bacílek.“ Ako dôvod sa 

uviedla zaneprázdnenosť Karola Bacílka, jeho častá účasť na zasadnutiach organizačného 

sekretariátu ÚV KSČ a členstvo v predsedníctve ÚV KSČ a politickom sekretariáte ÚV 

KSČ.19 Či uvedený dôvod bol oprávnený, môžeme sa len domnievať. Hoci sa Pavlom 

Davidom poznal dlhú dobu, až neskôr, v 60 tych rokoch sa objavili skutočnosti odhaľujúce 

ich vzájomne hašterivý, nie príliš priateľský vzťah.20 Pavel David okrem spomínaného 

oddelenia viedol a zodpovedal za II. oddelenie branné, bezpečnostné a štátnej administratívy, 

IX. oddelenie železníc, dopravy a spojov a XIII. oddelenie – hospodársku správu.21  

V období pred voľbami do národných výborov Karol Bacílek informoval 

o materiáloch predsedníctva ÚV KSČ ohľadom náležitej agitácie a propagandy 

v predvolebnej kampani, o časovom pláne a harmonograme pre voľby a diskusii k zákonu 

o voľbách do národných výborov. Pravidelne schvaľoval navrhnutých poslucháčov do 

straníckych škôl v Prahe a v Moskve. Na základe podkladov zväčša pracovníkov I. oddelenia 

ÚV KSS robil hodnotenia vedúcich tajomníkov krajských a okresných sekretariátov. 

Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 18. marca 1954 predložil správu, ktorá po 

vtedajšej stranícko – politickej línii zabezpečovala proces so skupinou tzv. buržoáznych 

nacionalistov Gustáva Husáka a spol. Ako intervenujúci prokurátor bol ustanovený Dr. 

Ladislav Gešo, námestník generálneho prokurátora pre Slovensko, do funkcie predsedu 

kolégia Najvyššieho súdu bol ustanovený Dr. J. Uhrin, predseda Krajského súdu v Bratislave, 

obhajobu tvorili Dr. Konrád Glats, Dr. Štefan Fenyes a Dr. Mikuláš Gaško. Priebeh procesu 

bol vytýčený na dni 5. – 8. apríl 1954. Autorom tejto správy bol Dr. Gešo, ktorý ako uviedol 

v bode 7 „U obvinených očakávam tieto tresty, ktoré pravdepodobne budú uložené: u obv. 

Husáka – doživotne, Okáliho – do 25 rokov, Horvátha do 23 rokov, Holdoša – do 20 rokov 

a Novomeského do 16 rokov.“22 Tento materiál sa našiel v kancelárii Karola Bacílka až 

v máji 1963, teda po jeho odvolaní z funkcie I. tajomníka ÚV KSS, hoci pôvodne mal byť 

roku 1954 odovzdaný do archívu ÚV KSS ako materiál zo zasadnutia sekretariátu ÚV KSS. 

Celých deväť rokov bol uložený v kancelárii v trezore.23 

Karol Bacílek pravidelne navrhoval plány práce pre predsedníctvo a sekretariát ÚV 

KSS. Pri predkladaní pripomienok k tvorbe a zostavovaniu štátneho plánu rozvoja národného 

hospodárstva spolupracoval najmä s tajomníkom ÚV KSS Jozefom Krížom.  

                                                 
19 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 855, zasadnutie P ÚV KSS, 23. 1. 1954 
20 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1856, zasadnutie Pléna ÚV KSS, 8. 4. 1963 
21 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 855, zasadnutie P ÚV KSS, 23. 1. 1954 
22 Bližšie o problematike pozri MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 859, zasadnutie P ÚV KSS, 
18. 3. 1954 
23 Tamže 
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Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 3. júla 1954 predložil návrh novej 

organizácie práce oddelení ÚV KSS a deľby práce medzi tajomníkmi ÚV KSS. Tento „návrh 

predpokladá zrušenie oddelenia ĽM a jeho pričlenenie ako odboru na I. odd. ÚV KSS, 

vytvorenie dvoch nových oddelení a to odd. kultúry a odd. plánovania a financií ako 

samostatných oddelení, ako aj niektoré zmeny organizačnej štruktúry niektorých oddelení. 

Tým by bolo na ÚV KSS spolu 14 oddelení. Súdruh Karol Bacílek: riadi prácu Sekretariátu 

ÚV KSS a je zodpovedný za: a/ oddelenie orgánov strany, ROH a ČSM, b/ oddelenie 

poľnohospodárstva a výkupu, c/ oddelenie technické.“24 Zároveň sa presne zadefinovala náplň 

práce predsedníctva ÚV KSS /byra/ a sekretariátu ÚV KSS. „Byro má prerokovať: 1/ 

Zabezpečovanie zásadných politických a hospodárskych otázok, vyplývajúcich z uznesení 

ÚV KSČ, 2/ Prerokováva zásadné politické a hospodárske otázky, vyplývajúce z iniciatívy 

straníckych orgánov KSS a Slov. národných orgánov, 3/ Návrhy zákonov SNR, 4/ Dôležité 

kádrové otázky /podľa osobitného kádrového poriadku/, 5/ Disciplinárne otázky. Sekretariát 

ÚV KSS bude na svojich schôdzach prerokovávať: 1/ Úlohy, uložené byrom ÚV KSS, 2/ 

Bežné riadenie politickej, ideologickej a organizačnej práce strany, vyplývajúce z uznesení 

polit. byra – alebo sekretariátu ÚV KSČ, 3/ Kontrolu plnenia uznesení ÚV KSČ a ÚV KSS, 

4/ Kontrolu plnenia uznesení vlády a Sboru povereníkov /keď je k tomu byrom ÚV KSS 

poverený/, 5/Hospodárske otázky strany, 6/ Kádrové otázky, 7/ Disciplinárne otázky /keď je 

k tomu byrom ÚV KSS poverený/.“25  

Návrh hospodárskeho plánu KSS na rok 1955, ktorý na zasadnutí predsedníctva ÚV 

KSS dňa 17. septembra 1954 predložil pozostával „z plánu materiálno – technického 

zásobovania, plánu investičnej výstavby, plánu dopravy, plánu maloobchodného obratu 

závodov spoloč. stravovania, plánu generálnych opráv motorových vozidiel a stavieb, plánu 

práce, plánu redakcií krajských časopisov.“26 Hospodársky plán bol pripravovaný na 

hospodárskych správach jednotlivých OV, KV  a ÚV KSS. Na doplnenie „I. plán materiálno – 

technického zásobovania zabezpečoval materiálne potreby strany v celkovej čiastke Kčs 8. 

573. 000 z toho pre ÚV KSS Kčs 1. 408. 000, KV KSS Bratislava 1. 246. 000, KV KSS Nitra 

1. 257. 000, KV KSS B. Bystrica 1. 061. 000, KV KSS Žilina 1. 135. 000, KV KSS Košice 

845. 000, KV KSS Prešov 1. 621. 000.“27 Predniesol aj návrh na ďalšiu systemizáciu oddelení 

ÚV KSS – „systemizácia oproti roku 1953 sa zvyšuje o 29 politických pracovníkov a 4 

administratívne sily. Z toho zriadením dvoch nových oddelení o 11 politických a dve 

                                                 
24 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 867, zasadnutie P ÚV KSS, 3. 7. 1954 
25 Tamže 
26 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 873, zasadnutie P ÚV KSS, 17. 9. 1954 
27 Tamže  
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administratívno technické sily a na I. oddelení sa zriaďuje nový odbor pre organizačné otázky 

a štatistiku členstva a návrh na dvoch zástupcov vedúceho oddelenia. U ostatných oddelení je 

to zvýšenie úloh a skúseností z práce na jednotlivých úsekoch. Oproti starej systemizácii sa 

ruší oddelenie ľudovej milície a pričleňuje sa k oddeleniu orgánov strany, ROH a ČSM. 

V systemizácii nie je započítaná systemizácia oddelenia hospodárskej správy.“28  

Predsedníctvu ÚV KSS podával správy o hospodárení niektorých JRD, o zabezpečení 

investičnej výstavby JRD na Slovensku. Zo svojej pozície úzko spolupracoval 

s predsedníctvom SNR pri tvorbe zákona SNR o pracovnom a rokovacom poriadku, 

spolurozhodoval o personálnom zložení predsedníctva, užšieho predsedníctva a výborov 

SNR.29  

Od začiatku roku 1955 viedol prípravné práce predchádzajúce neskoršiemu zjazdu 

KSS, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22. – 24. apríla 1955. Na základe podkladov, ktoré 

spracovali inštruktori ÚV KSS pre styk s KV KSS predkladal na schválenie predsedníctvu 

ÚV KSS návrhy systemizácie aparátov KV a OV KSS a vedúcich tajomníkov OV a MV KSS 

na Slovensku. Referoval o činnosti a úlohách ČSM, Strany slobody a Strany slovenskej 

obrody, ale aj Ľudových milícií. Hodnotil priebehy mestských, obvodných, okresných 

a krajských konferencií KSS a štvrťročne stanovoval plány práce predsedníctva a sekretariátu 

ÚV KSS, ktoré vychádzali zo záverov stanovených na ÚV KSČ v Prahe.  

Spolurozhodoval o schvaľovaní a následnom udeľovaní štátnych príspevkov pre  

spoločenské, profesijné organizácie a iné politické strany (ZČSSP, ČSM, Csemadok, 

Slovenský zväz spisovateľov, Zväz československých invalidov, Strana slobody, Strana 

slovenskej obrody). 

Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 6. augusta 1955 predložil pokyny 

k zaisťovaniu vysvetľovacej kampane k predĺženiu vojenskej základnej služby, keďže 

„zahájením otvorenej remilitarizácie západného Nemecka bol silne zvýšený agresívny ráz 

Severoatlantického zoskupenia. Úder bude prevedený z najtesnejšej blízkosti hraníc na 

predpokladanom hlavnom smere – zo západného Nemecka.“30 Išlo o tieto zásady: „1/Ročníku 

narodenia 1932 a mladším predlžuje sa základná vojenská služba o jeden rok, 2/Krátkodobe 

bude predĺžená vojenská základná služba príslušníkom niektorých jednotiek armády 

                                                 
28 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 873, zasadnutie P ÚV KSS, 17. 9. 1954 
29 Bližšie o problematike pozri MV SR – SNA, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 878, zasadnutie P ÚV KSS, 20. 11. 
1954 
30 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 901, zasadnutie P ÚV KSS, 6. 8. 1955 
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a Ministerstva vnútra, aby bola v dobe nástupu nových povolancov do základnej vojenskej 

služby zachovaná bojová pohotovosť vojsk a plnenia pracovných úkolov.“31  

Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 25. októbra 1956 predložil nový návrh 

systemizácie oddelení ÚV KSS, v ktorej „na rozdiel oproti predchádzajúcej systemizácie sú 

navrhovaní zástupcovia s presnou náplňou a to z tých dôvodov, aby v dobe neprítomnosti 

vedúceho oddelenia bol priamo zodpovedný za riadené oddelenia zástupca vedúceho 

oddelenia. Tento stav umožní aj lepšie vytváranie kádrových rezerv v dôsledku väčšej 

funkčnej zodpovednosti. Pri systemizácii je nutné zvážiť najmä štruktúru oddelení, ktoré majú 

na starosti jednotlivé hospodárske orgány. Javí sa nebezpečie podľa predbežnej systemizácie 

príliš odborného zamerania príslušných oddelení na úkor straníckej práce a v dôsledku toho 

vzniká aj nebezpečie nahradzovania štátnych orgánov, čo by bolo v rozpore so správnym 

uplatňovaním vedúcej úlohy strany pri organizátorskej a výchovnej úlohe aparátu strany.“32  

Pri odborných problematikách, ako napr. plán poľnohospodárskej výroby a dodávok 

potravinových komodít si vždy prizval zástupcov rezortov, do kompetencie ktorých 

spomínaná problematika patrila. Išlo o Michala Chudíka, povereníka poľnohospodárstva 

a lesného hospodárstva a Jána Marcellyho, povereníka potravinárskeho priemyslu a výkupu 

poľnohospodárskych výrobkov.33  

Karol Bacílek ako I. tajomník ÚV KSS patril k jedným z najlepšie informovaných ľudí 

na Slovensku. V nemalej miere k tomuto stavu prispievali pravidelné denné, týždňové a iné 

správy spravodajských a bezpečnostných, policajných orgánov. Týkali sa ekonomickej 

kriminality, havárií, živelných pohrôm, dopravných nehôd, špekulácií, pracovných úrazov 

a pod. O mnohých takýchto udalostiach začal predsedníctvo ÚV KSS informovať začiatkom 

roku 1959.34 Na neskorších zasadnutiach predsedníctva ÚV KSS správy s týmto obsahom 

zverejňoval pravidelnejšie. Priraďoval k nim aj charakteristiku a úroveň práce orgánov 

bezpečnosti, prokuratúry a súdov.35 

Aj po územnej reorganizácii v roku 1960 schvaľoval personálne návrhy na obsadenie 

funkcií v straníckych aparátoch novozriadených krajov, referoval o rozbore stavu aparátu 

                                                 
31 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 901, zasadnutie P ÚV KSS, 6. 8. 1955 
32 Bližšie o problematike pozri MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 932, zasadnutie P ÚV KSS, 
25. 10. 1956 
33 Pozri MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 962, zasadnutie P ÚV KSS, 12. 10. 1957 
34 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 997, zasadnutie P ÚV KSS, 9. 1. 1959 
35 Bližšie o problematike pozri MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1092, zasadnutie P ÚV     
KSS, 5. 10. 1962 
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v týchto orgánoch po územnej reorganizácii, prípadne o reorganizácii a novej dislokácii 

jednotiek Ľudových milícií.36  

Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 26. októbra 1962 predložil Karol Bacílek 

správu o „odhalení zločincov „špeciálnej jednotky“ slovenskej pracovnej služby z obdobia 

tzv. slovenského štátu proti národnooslobodzovaciemu hnutiu na Slovensku.“37 Tento 

materiál sa týkal šetrenia orgánov Krajskej správy Ministerstva vnútra v Banskej Bystrici voči 

bývalým príslušníkom špeciálnej jednotky Slovenskej pracovnej služby, ktorá sa spolu 

s inými protipartizánskymi jednotkami pod nemeckým velením po potlačení SNP 

zúčastňovala vraždenia partizánov a civilného obyvateľstva. Správa podáva pohľad na 

činnosť jednotky Edelweiss, na čele s mjr. Thun – Hohensteinom, v ktorej jedným z oddielov 

a dosť početným, približne 220 mužov bol oddiel slovenský, pozostávajúci z naverbovaných 

príslušníkov Slovenskej pracovnej skupiny. Od konca roku 1944 oddielu velil bývalý 

dôstojník Slovenskej armády kpt. Ladislav Nižňanský. V správe je opísaný priebeh vraždenia 

civilného obyvateľstva v okolí Zázrivej, Valaskej Belej, Hriňovej, Veľkom Boku, v obciach 

Kľak, Ostrý Grúň, Cetuna a inde. Podrobne je tu opísaný prepad partizánskej skupiny Miloša 

Uhra v obci Lubina pri Starej Turej. Správa má odporúčací charakter pre Ministerstvo 

zahraničných vecí, aby v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti a Ministerstvom vnútra na 

základe medzinárodného zatykača a formou diplomatickej nóty žiadali vydanie Ladislava 

Nižňanského z bývalej Nemeckej spolkovej republiky.38  

Spolu s Jozefom Lenártom, predsedom SNR predložili na zasadnutí predsedníctva ÚV 

KSS dňa 15. februára 1963 návrh zákona SNR o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri 

SNR, ktorá bola zriadená „v rámci jednotného systému ľudovej kontroly a štatistiky.“39 

Kontrola, ako sa uvádza v dôvodovej správe „nemôže byť naďalej len vecou odborného 

aparátu, ale musí sa stať záležitosťou takých orgánov, ktoré by podľa leninských zásad spájali 

kontrolu zhora s kontrolou zdola. Možno to dosiahnuť tým, že sa na ochrane 

celospoločenských záujmov budú aktívne zúčastňovať najširšie vrstvy pracujúcich... v súlade 

s tým sa zriaďujú komisie ľudovej kontroly a štatistiky v okresoch, krajoch, pri SNR 

a Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky ako orgány jednotnej sústavy ľudovej 

kontroly, nezávislej na ministerstvách, národných výboroch a ostatných štátnych 

a hospodárskych orgánoch.“40  

                                                 
36 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1039, zasadnutie P ÚV KSS, 26. 8. 1960 
37 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1093, zasadnutie P ÚV KSS, 26. 10. 1962 
38 Tamže 
39 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1100, zasadnutie P ÚV KSS, 15. 2. 1963 
40 Tamže 
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Môžeme konštatovať, že politický život I. tajomníka ÚV KSS Karola Bacílka v 

tomto období smeroval k zániku. Naposledy bol prítomný na zasadnutí predsedníctva ÚV 

KSS dňa 15. marca 1963.41 Na prezenčných listinách z nasledujúcich zasadnutí predsedníctva 

ÚV KSS 29. marca 1963 a 7. apríla 1963 je uvedené, že bol rovnako ako Pavel David na 

liečení.42 Na zasadnutí predsedníctva dňa 7. apríla 1963 predniesol člen predsedníctva ÚV 

KSS a tajomník ÚV KSS Alexander Dubček správu zo zasadnutia pléna ÚV KSČ, ktoré sa 

uskutočnilo v dňoch 3. – 4. apríla 1963, o porušovaní straníckych zásad a socialistickej 

zákonnosti v období kultu osobnosti. Predsedníctvo ÚV KSS na svojom zasadnutí „schválilo 

správu zo zasadnutia Ústredného výboru KSČ o porušovaní straníckych zásad a socialistickej 

zákonnosti v období kultu osobnosti s tým, že s. Dubček do textu zapracuje pripomienky 

členov predsedníctva ÚV KSS. Členovia predsedníctva ÚV KSS a iní súdruhovia, ktorí 

zastávali vedúce funkcie v straníckych a štátnych orgánoch dajú svoje vyjadrenia v súvislosti 

so súdnymi procesmi, ktoré sa konali v r. 1953 – 54 ako aj s previerkou súdnych procesov z r. 

1955 – 57.“43 V uznesení predsedníctva ÚV KSS sa ďalej píše, že „Ústredný výbor KSS 

osobitne posúdil okolnosti, ktoré po kritike buržoázneho nacionalizmu v KSS viedli 

k umelému vykonštruovaniu tzv. protištátnej skupiny slovenských buržoáznych nacionalistov. 

Plne sa stotožňuje so závermi, že veľký podiel viny na porušení straníckych zásad 

a socialistickej zákonnosti v tomto prípade nesie vtedajšie predsedníctvo a byro ÚV KSS, ako 

vedúci kolektívny orgán KSS i jednotliví jeho členovia. Konštatuje, že najmä vedúci 

súdruhovia pri objektívnom hodnotení faktov a straníckej principiálnosti a osobnej statočnosti 

mohli škodlivému a nezákonnému vývoji zabrániť. Ústredný výbor KSS v súvislosti 

s personálnymi závermi, ktoré Ústredný výbor KSČ vyvodil z porušenia socialistickej 

zákonnosti, plne vyjadruje svoj súhlas. Ústredný výbor KSS ukladá: Predsedníctvu 

Ústredného výboru KSS, kontrolnej a revíznej komisii pri ÚV KSS prešetriť ďalšie prípady, 

súvisiace s tzv. sprisahaneckým centrom a s tzv. skupinou buržoáznych nacionalistov, ako aj 

prípady ďalších osôb, žiadosti ktorých prišli na ÚV KSS.“44  

Alexander Dubček bol vo funkcii I. tajomníka ÚV KSS potvrdený uznesením na 

zasadnutí pléna ÚV KSS na nasledujúci deň 8. apríla 1963. Karol Bacílek bol z funkcie I. 

tajomníka ÚV KSS a člena sekretariátu ÚV KSS uvoľnený.45 Zasadnutia pléna ÚV KSS sa 

však na rozdiel od Pavla Davida, ktorý bol stále na liečení zúčastnil. Správu zo zasadnutia 

                                                 
41 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1102, zasadnutie P ÚV KSS, 15. 3. 1963 
42 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1103, zasadnutie P ÚV KSS, 29. 3. 1963, 7. 4. 1963 
43 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1103, zasadnutie P ÚV KSS, 7. 4. 1963 
44 Tamže 
45 MV SR –SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1856, zasadnutie Pléna ÚV KSS, 8. 4. 1963 
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pléna ÚV KSČ o porušovaní straníckych zásad a socialistickej zákonnosti v období kultu 

osobnosti predniesol aj na tomto zasadnutí Alexander Dubček. Okrem iného uviedol 

„Ústredný výbor dospel k záveru, že po odchode Ladislava Kopřivu bol funkciou ministra 

národnej bezpečnosti poverený súdruh Karol Bacílek, ktorý ministerstvo prakticky neriadil. 

To ho však nepozbavuje zodpovednosti, lebo po jeho príchode sa pokračovalo v zatýkaní 

straníckych pracovníkov na základe neserióznych poznatkov z vyšetrovania. Počas jeho 

pôsobenia prebiehal aj nezákonný proces s tzv. protištátnym sprisahaneckým centrom. Má tak 

isto podiel na sformulovaní nesprávnych obvinení proti Gustávovi Husákovi, L. 

Novomeskému a ďalším. Preto Ústredný výbor vyhovel jeho žiadosti, aby bol uvoľnený 

z funkcie člena predsedníctva ÚV KSČ a prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej 

strany Slovenska. Súdruh Bacílek zostáva členom ÚV KSČ a predsedníctva ÚV KSS.  

Krátko pred konaním procesu s Gustávom Husákom, Ladislavom Novomeským a 

ďalšími súdruhmi v r. 1954, keď už viedol sekretariát ÚV KSS s. Karol Bacílek, vtedajšie 

predsedníctvo ÚV KSS prerokovalo prípravu procesu a poverilo pre politické zabezpečenie 

priebehu procesu komisiu, ktorú viedol s. Pavel David.“46 

 Po prednesení správy nastala diskusia, v ktorej ako prvý dostal miesto na vystúpenie 

práve Karol Bacílek. Ľudský a mravný rozmer svojho konania nevidel, alebo vidieť nechcel. 

Svoje zlyhanie, chybné závery zmenšoval. Výpoveď vyznela neúprimne, frázovito. Okrem 

iného uviedol „Súdruh Novotný na ÚV KSČ položil otázku, či sme vtedy vedeli o tom, že sú 

medzi obvinenými v procese so Slánskym tiež ľudia nevinní? Sám za seba môžem 

odpovedať, že som o tom nevedel. V tomto zložitom období v dôsledku rôznych 

medzinárodných vplyvov a pod vplyvom nesprávnych tendencií a teórií hľadania nepriateľov 

vo vlastnej strane boli narušované leninské normy straníckeho života a hrubým spôsobom 

i naša socialistická zákonnosť, takže došlo i k stíhaniu nevinných ľudí, z ktorých niektorí boli 

i popravení.“47 Karol Bacílek rovnako pristupoval aj „k otázke slovenských buržoáznych 

nacionalistov Husáka, Novomeského a ďalších: predovšetkým Husák a spoločníci boli 

zatknutí neoprávnene a bez môjho vedomia v dobe, keď som nebol ministrom. Súdení boli 

v roku 1954, keď som už nebol ministrom...“48 Svoj podiel viny ukrýval za všeobecný obraz 

povinnosti voči strane, voči Klementovi Gottwaldovi, „...ľudia sa v prípade Slánskeho pýtali, 

komu máme vlastne veriť. Na to s. Gottwald odpovedal: Strane verte, súdruhovia! Tento 

výrok s. Gottwalda stal sa už všeobecne známym. Dôvera k s. Gottwaldovi vzrástla, a to dalo 

                                                 
46 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1856, zasadnutie Pléna ÚV KSS. 8. 4. 1963 
47-48 Tamže 
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celému priebehu vyšetrovania tzv. protištátneho sprisahaneckého centra a všetkému tomu, čo 

po tomto nasledovalo, zvláštny charakter, ako plneniu uznesenia ÚV KSČ. Ja sám som bol 

presvedčený o správnosti tohto uznesenia a bol som ochotný toto uznesenie plniť. Vo väčšine 

obvinených videl som zradcov a sprisahancov. To viedlo u mňa samého k nesprávnemu, 

z kultu osobnosti vychádzajúcemu výroku, že o tom, kto je vinný, alebo nevinný rozhoduje 

strana a jej najvyšší orgán.“49  

Karol Bacílek zomrel v Bratislave 19. mája 1974 vo veku nedožitých 78 rokov. Bol 

trikrát ženatý. Prvá manželka Ema, rodená Balšianková zomrela v roku 1938, druhá Katarína 

Habánová-Kaluzsayová zahynula v roku 1943 v tábore Osvienčim, tretia bola Pavlína, rodená 

Švecová. Mal syna. 50 

 

 

 

 

Písomnosti vzniknuté z činnosti I. tajomníka ÚV KSS Karola Bacílka sa dostali do 

Slovenského národného archívu v priebehu rokov 1990 – 1993 na základe 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 Ústredného výboru KSS.  

Písomnosti odovzdali zástupcovia Ústavu sociálnych a politických teórií (bývalý 

Ústav marxizmu – leninizmu ÚV KSS), ktorý ich spravoval. Podľa protokolu o prevzatí 

archívneho materiálu bolo do Slovenského národného archívu odovzdaných 29 archívnych 

škatúľ pochádzajúcich z činnosti I. tajomníka ÚV KSS Karola Bacílka.51 Tieto dokumenty 

boli odovzdané oddeleniu predarchívnej starostlivosti.  

Tri archívne škatule písomností pod názvom Pozostalosť – Karol Bacílek, 1896 – 1974 

boli odovzdané oddeleniu starších fondov.52 Sú to spomienky, názory, rozpamätávania Karola 

Bacílka, ktorý ich diktoval sekretárke v Ústave marxizmu – leninizmu ÚV KSS v období 

rokov 1969 – 1970. Okrem týchto písomností sa tu nachádzajú rôzne články, prejavy, 

podkladové materiály k nim, koncepty a doklady osobného charakteru. K týmto dokumentom 

je pracovníkmi Ústavu marxizmu – leninizmu ÚV KSS vypracovaný zoznam. 

                                                 
49 MV SR – SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1856, zasadnutie Pléna ÚV KSS. 8. 4. 1963 
50 Slovenský biografický slovník. Zv. I. Martin 1986. s. 92. 
51 Pozri protokol o prevzatí archívneho materiálu z Ústavu sociálnych a politických teórií do Štátneho ústredného 
archívu SR v Bratislave č. 2313/5-1990 zo dňa 10. 4. 1991 
52 Tamže 
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V rozpore s údajom uvedeným v protokole o prevzatí materiálu sme v oddelení 

predarchívnej starostlivosti začali základné triediace a usporadúvacie práce nie s 29 

archívnymi škatuľami písomností, ale so 41 archívnymi škatuľami. Tento rozdiel vysvetliť 

nevieme, pravdepodobne však súvisí s neskorším, dodatočným identifikovaním a následným 

zaradením písomností do fondového pododdelenia. Časový rozsah písomností zasahuje do 

rozpätia rokov 1945 – 1963. 

Písomnosti boli odovzdané nespracované, bez akejkoľvek evidenčnej pomôcky. 

Pracovníkmi archívu Ústavu marxizmu – leninizmu ÚV KSS však boli roztriedené podľa 

zaužívanej štruktúry.53 Písomnosti boli uložené v označených archívnych škatuliach. V nich 

sa písomnosti nachádzali v papierových obaloch, dvojhárkoch s červenou pečiatkou archívu 

ÚV KSS a názvom fondu. Ten však bol uvedený všade nesprávne. Nie je to archívny fond 

Karol Bacílek ako bolo pôvodne uvedené, ale názov I. tajomník ÚV KSS Karol Bacílek 

označuje názov fondového pododdelenia. Názov celého archívneho fondu je Ústredný výbor 

KSS. V ľavom hornom rohu bol vo viacerých prípadoch uvedený regest. Nie vždy bol však 

náležite naformulovaný a vecne správny. Skutočnosť, že pôvodná štruktúra usporiadania 

písomností neodrážala a  vo väčšine prípadov nezachytávala náležitú obsahovú stránku 

a členenie dokumentov, nás spolu so závermi z odbornej diskusie prijatými na zasadnutí 

Vedeckej rady Slovenského národného archívu v júni roku 2003 viedli k premanipulovaniu 

písomností a ich usporiadaniu v novej štruktúre. Postupovali sme na základe vecného, 

obsahového členenia, kladúc dôraz na prehľadnosť a výpovednú hodnotu pre bádateľov. 

Štruktúra fondového pododdelenia, ktorú sme vytvorili je nasledovná:  

 

 

 

B. Volené orgány 

 

 

 

B. IV. Písomnosti tajomníkov Ústredného výboru KSS 

 
                                                 
53 Pozri štruktúru usporiadania archívnych dokumentov  v inventári Tajomník ÚV KSS Pavel David. 
Usporiadanie „straníckych“ archívnych dokumentov muselo vychádzať z Pravidel pro zpracování archívního 
materiálu ve straníckych archívech, schválených sekretariátom ÚV KSČ 17. 2. 1965. Identicky boli usporiadané 
dokumenty aj ostatných tajomníkov ÚV KSS, napr. K. Moško, J. Púll, Ľ. Benada  
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B. IV. VII. I. tajomník Ústredného výboru KSS Karol Bacílek 1945 – 1963        

 

 

 

B. IV. VII. 1. Pomocné knihy 

 

 

 

B. IV. VII. 2. Stranícke záležitosti, medzinárodné vzťahy, volené orgány ÚV KSČ 

 

Stranícke záležitosti 

 

Medzinárodné vzťahy 

 

Blízky a Stredný východ, Africké štáty 

Americký kontinent 

Ázijské štáty 

Európske štáty a ZSSR 

 

 

Volené orgány ÚV KSČ 

 

 

 

B. IV. VII. 3. Iné politické strany a hnutia 

 

Československá strana sociálno – demokratická v exile 

Demokratická strana 

Strana slovenskej obrody 

Rada slobodného Československa 
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B. IV. VII. 4. Bezpečnostná problematika, intervencie, šetrenia, preverovania, sťažnosti, 

havárie, nehody, živelné udalosti 

 

Armáda 

Partizáni 

Civilná obrana 

Ľudové milície 

Nyilašiovci 

 

 

 

B. IV. VII. 5. Národné hospodárstvo 

 

Priemysel 

 

Drevospracujúci priemysel 

Energetický priemysel 

Chemický priemysel 

Plynárenský priemysel 

Potravinársky priemysel 

Sklársky priemysel 

Spotrebný priemysel 

Stavebný priemysel 

Strojárenský priemysel 

Tabakový priemysel 

Ťažobný priemysel 

Obchod 

Miestne hospodárstvo 

Vodné hospodárstvo 

 

 

Poľnohospodárstvo 

Plánovanie 
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B. IV. VII. 6. Doprava a spoje 

 

Automobilová doprava 

Vodná doprava 

Železničná doprava 

Spoje 

 

 

 

B. IV. VII. 7. Kontrolná činnosť 

 

 

 

B. IV. VII. 8. Školstvo 

 

Základné školstvo 

Stredné školstvo 

Vysoké školstvo 

 

 

 

B. IV. VII. 9. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, športová problematika 

 

 

 

B. IV. VII. 10. Národnostná problematika 

 

Maďari 

Ukrajinci 

Židia 

Cigáni 
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B. IV. VII. 11. Cirkevná problematika 

 

 

 

B. IV. VII. 12. Voľby 

 

 

 

B. IV. VII. 13. Národné výbory 

 

 

 

B. IV. VII. 14. Súdnictvo 

 

 

 

B. IV. VII. 15. Veda 

 

 

 

B. IV. VII. 16. Tlač 

 

Redakcie 

 

Nová Mysl 

Pravda 

Predvoj 

 

Smena 

Szabad Földmüves 

ÚjSzó 

Večerník 
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Vydavateľstvá 

 

Pravda 

Práca 

Slovenská kniha 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo 

Svet socializmu 

 

 

 

B. IV. VII. 17. Kultúra 

 

Divadelníctvo 

Hudba 

Výtvarníctvo 

Literatúra 

Film 

Kultúra a osveta 

 

 

 

B. IV. VII. 18. Rozhlas, televízia 

 

 

 

B. IV. VII. 19. Odborové hnutie a masové organizácie 

 

Svetová odborová federácia 

Slovenský ústredný výbor Sokola 

Slovenský ústredný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva 

Zväzarm 
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B. IV. VII. 20. Verejná mienka, nálady a reakcie obyvateľstva na vnútropolitické 

a zahraničnopolitické udalosti 
 

 

 

B. IV. VII. 21. Články, prejavy, rozhovory, referáty 

 

Články Karola Bacílka 

Cudzie príspevky 

Prejavy Karola Bacílka 

Cudzie prejavy 

Rozhovory a vystúpenia 

Referáty Karola Bacílka 

 

 

 

B. IV. VII. 22. Korešpondencia 

 

Listy adresované Karolovi Bacílkovi a koncepty odpovedí na ne 

 

Od osôb 

Od inštitúcií 

 

Oznámenia o úmrtí, vyjadrenia sústrasti pozostalým a poďakovania za prejavy sústrasti  

 

Listy Karola Bacílka 

 

Inštitúciám 

 

 

 

B. IV. VII. 23. Rôzne 
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 Jazyk písomností je rôznorodý. Písomnosti sú v slovenčine, češtine, ruštine, poľštine, 

nemčine, maďarčine, španielčine, francúzštine, niektorých národov bývalej Juhoslávie, ale sú 

tu zastúpené aj jazyky ázijských krajín ako Kambodža, Čína, Kórea, Vietnam, Mongolsko, či 

Gruzínsko. 

 Za inventárnu jednotku sme zvolili vecne príbuznú skupinu písomností, prípadne len 

jednotlivinu. Dôraz sme kládli na zachovanie chronologickej postupnosti. Časový údaj 

vyskytujúci sa v zátvorke sme určili nepriamo, len na základe obsahu danej písomnosti. Pri 

spracúvaní sme vyradili multiplikáty, nečitateľné poznámky, písomnosti bez historickej 

a dokumentárnej hodnoty, prázdne papiere. Vyradili sme aj papierové obaly, dvojhárky 

s červenou pečiatkou archívu ÚV KSS. Zachované poštové obálky sme ponechali. Pôvodné 

spisové obaly sa zachovali vo veľmi malom množstve.  

 Do časti B. IV. VII. 1. sme zaradili zachované podacie denníky a menný register 

fyzických osôb, ktoré vo veci oslovili ÚV KSS. Časť je ohraničená obdobím rokov 1956 – 

1962. 

 V časti B. IV. VII. 2. je zaradený spisový materiál obsahovo sa viažuci k straníckej 

problematike, k dejinám robotníckeho a odbojového hnutia. Nachádzajú sa tu napr. správy 

oblastného sekretariátu KSS v Bratislave, štatistické výkazy o vstupe do KSS, fotokópia práce 

Júliusa Verčíka st. „Môj postoj v národnostnej otázke“, odpisy zápisníc z policajných 

vyšetrovaní ohľadom konšpiračných činností, vyjadrenie predsedu Zboru povereníkov 

Rudolfa Strechaja k svojmu členstvu v HSĽS, vysvetlenie Karola Bacílka k informáciám 

o likvidácii vysielačky prvého ilegálneho ÚV KSČ, protokol o výsluchu väzneného Gustáva 

Husáka z roku 1958 o jeho spojení s Londýnom počas SNP. Zaradili sme sem aj dva zväzky 

publikácie zostavenej Ferdinadom Čatlošom, bývalým generálom Slovenskej armády 

o prípravách SNP, publikáciu Karola Bacílka venovanú dejinám KSČ, publikáciu Dr. Jozefa 

Kosorína, podávajúcu obraz spoločensko-politickej situácie na Slovensku pred ukončením II. 

svetovej vojny. 

 Skupinu písomností Medzinárodné vzťahy, ktorá sa v časti B. IV. VII. 2. ďalej 

nachádza sme na základe vecnej problematiky rozčlenili na menšie podskupiny: Blízky 

a Stredný východ, Africké štáty, Americký kontinent, Ázijské štáty, Európske štáty a ZSSR. 

Jednotiacim, vecným činiteľom pri písomnostiach nachádzajúcich sa v jednotlivých 

podskupinách boli otázky medzinárodných vzťahov, riešenia konfliktných a problémových 

situácií, ktoré sme geograficky rozdelili. Sú tu napr. správy a materiály Ministerstva 

zahraničných vecí ČSR o priebehu Ženevskej mierovej konferencie usporiadania pomerov 
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v Kórei a bývalej Indočíne v roku 1954, spisový materiál o úlohách československej 

zahraničnej politiky v oblasti Blízkeho a Stredného východu, správy o hospodárskej 

a politickej situácii v Poľsku koncom roku 1956 a začiatkom 1957 a za mimoriadne cenné 

svojou výpovednou hodnotou považujeme situačné správy, hlásenia, upozornenia 

bezpečnostných a straníckych orgánov južných okresov Slovenska o udalostiach v jeseni 1956 

v Maďarsku. Zaradili sme sem aj informačné správy Ministerstva zahraničných vecí ČSR 

a veľvyslanectva ČSR v Moskve o celkovej vnútropolitickej, hospodárskej, zahraničnej 

a kultúrnej situácii v ZSSR v období rokov 1954 – 1955, ale aj vo svete. 

 Skupinu písomností Volené orgány ÚV KSČ tvoria uznesenia a sporadicky aj 

materiály zo zasadnutí sekretariátu a predsedníctva (byra) ÚV KSČ. Tieto písomnosti boli 

Karolovi Bacílkovi zasielané na vedomie a slúžili aj ako podkladové materiály, z ktorých sa 

vychádzalo pri riešení konkrétnych situácii na Slovensku. Uznesenia nadriadeného, 

ústredného straníckeho orgánu boli záväzné a ich plnenie sa kontrolovalo. Nachádzajú sa tu aj 

ďalekopisy, oznámenia, pokyny a obežníky ÚV KSČ. Časť B. IV. VII. 2. ohraničujú roky 

1945 – 1963.  

 Časť B. IV. VII. 3. sme rozdelili na štyri skupiny písomností. Tieto písomnosti 

obsahovo súvisia s dianím a činnosťou v iných politických stranách a zoskupeniach. 

Nachádza sa tu napr. opis vyhlásenia exilového vedenia Československej sociálno-

demokratickej strany k vystúpeniu politika Bohumila Laušmana po jeho vynútenom návrate – 

únose Štátnou tajnou bezpečnosťou do ČSR, opis obežníka Ústredného sekretariátu 

Demokratickej strany, správa MNB – Krajskej správy štátnej bezpečnosti v Bratislave o dianí 

v Strane slovenskej obrody, sťažnosť ministra miestneho hospodárstva Dr. Jozefa Kyselého 

ohľadom sledovania pracovníkov Strany slovenskej obrody štátnou bezpečnosťou ako aj opis 

listu Dr. Štefana Osuského členom Rady slobodného Československa o vnútorných 

záležitostiach v tomto politickom zoskupení. Táto časť je ohraničená rokmi 1945 – 1947, 

1953 – 1960. 

 Časť B. IV. VII. 4. tvoria skupiny písomností Armáda, Partizáni, Civilná obrana, 

Ľudové milície a Nyilašiovci. Okrem týchto skupín písomností sme do tejto časti zaradili 

písomnosti obsahom spolu súvisiace, napr. správy bezpečnostných orgánov o nepokojoch 

a výtržnostiach v povojnovom období v Prešove, návrh povojnového vládneho zákona 

o národnej bezpečnosti, výkaz o osobách odsúdených Národným súdom a okresnými 

ľudovými súdmi na trest smrti počas ich činnosti do októbra 1946, spisový materiál ohľadom 

vykonaných šetrení a preverovaní osôb v úradoch a hospodárskych inštitúciách, správy 

bezpečnostných zložiek o šetrení protištátnych akcií, o výskyte protištátnych letákov, ale aj 
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snahy súkromných osôb o intervencie u Karola Bacílka vo veci zníženia trestu odňatia 

slobody, pridelenia zodpovedajúceho miesta, pracovného zaradenia, napr. intervencie 

rodinných príslušníkov ohľadom prepustenia Dr. Fedora Thurzu z väzby, snaha manželky 

Ladislava Novomeského Karly o prinavrátenie hnuteľného majetku po manželovi, snaha Dr. 

Kornela Haima o získanie zodpovedajúceho pracovného zaradenia, šetrenie prípadu údajnej 

hospodárskej kriminality zlatníka Karola Forbáta a iné. 

 Vo vyššie spomenutých skupinách písomností Armáda, Partizáni, Civilná obrana, 

Ľudové milície a Nyilašiovci bolo možné obsahovú príbuznosť určiť bližšie. Zaradili sme sem 

napr. písomnosti týkajúce sa šetrenia zneužitia moci veliteľom vojenskej posádky v Prešove 

kpt. Dávidom v povojnovom období, spisový materiál ohľadom uväznenia príslušníkov 

odboja dôstojníkov Kozmela, Smetanu a Janču, šetrenie zatknutia bývalého partizána brigády 

Čapajev kpt. Kubíka, revidovanie rozhodnutí o prepustení niektorých partizánov z činnej 

vojenskej služby. Ďalej sa tu nachádza opis správy Ministerstva vnútra ČSR o investičných 

zámeroch na úseku civilnej obrany na roky 1954 – 1956, správy o vykonaných kontrolách 

v zbrojných skladoch Ľudových milícií, o činnosti Ľudových milícií počas jesenných udalostí 

v Maďarsku v roku 1956, správy a odpisy správ bezpečnostných zložiek o činnosti 

maďarských fašistov na zabratom území južného Slovenska  a iné. Časť B. IV. VII. 4. je 

ohraničená obdobím rokov 1945 – 1948, 1950 – 1963.  

 Časť B. IV. VII. 5. sme rozdelili na tri hlavné skupiny písomností Priemysel, 

Poľnohospodárstvo a Plánovanie. Skupinu písomností Priemysel sme členili na základe 

vecnej problematiky na menšie podskupiny: Drevospracujúci priemysel, Energetický 

priemysel, Chemický priemysel, Plynárenský priemysel, Potravinársky priemysel, Sklársky 

priemysel, Spotrebný priemysel, Stavebný priemysel, Strojárenský priemysel, Tabakový 

priemysel, Ťažobný priemysel, Obchod, Miestne hospodárstvo a Vodné hospodárstvo. 

Skupiny Poľnohospodárstvo a Plánovanie sme na menšie podskupiny nečlenili.  

 V podskupine Drevospracujúci priemysel sa nachádza napr. spisový materiál ohľadom 

investičných zámerov výstavby píly v závode Smrečina v Banskej Bystrici, o riešení 

kádrových otázok vo vedení národného podniku Bučina vo Zvolene. Do podskupiny 

Energetický priemysel sme zaradili napr. spisový materiál o problematike zvýšenia tempa 

elektrifikácie obcí v Košickom kraji, o situácii v zaostávaní výstavby Elektrárne II. 

v Bratislave. V podskupine písomností Chemický priemysel sa nachádzajú písomnosti 

o riešení organizačných problémov vo Výskumnom ústave agrochemickej technológie 

v Bratislave, o situácii v zásobovaní rafinérskych podnikov ropou a iné. Do podskupiny 

Plynárenský priemysel sme zaradili úvahu riaditeľa národného podniku Slovenské plynárne 
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v Bratislave Špindla /Štyndla/ o situácii v plynárenstve na Slovensku a využití zemného 

plynu. V podskupine Potravinársky priemysel sa nachádzajú napr. správy o nedostatkoch pri 

výstavbe závodov v potravinárskom priemysle na Slovensku, o problematike pri výstavbe 

konzervárenského podniku v obci Kolárovo a iné. V podskupine Sklársky priemysel sa 

nachádza spisový materiál o možnostiach využitia zásob kremičitého piesku v Prešovskom 

kraji pre sklársku výrobu. Do podskupiny Spotrebný priemysel sme zaradili napr. návrh 

predsedu Štátneho úradu plánovacieho Dr. Jaromíra Dolanského na zníženie štátnych 

maloobchodných cien spotrebného tovaru, správu ministerky potravinárskeho priemyslu 

Ľudmily Jankovcovej o vývoji situácie v spotrebnom priemysle po menovej reforme v roku 

1953. V podskupine Stavebný priemysel sa nachádzajú napr. materiály komisie ministra 

stavebného priemyslu Dr. Emanuela Šlechty o rozvoji stavebných investícií v ČSR v roku 

1953, návrh Povereníctva stavebníctva ohľadom rozvoja výstavby montovaných bytov 

v Bratislave, správa Ústredného národného výboru hlavného mesta Bratislavy o výstavbe 

sídliska Podhradie v Bratislave a iné. Do podskupiny Strojárenský priemysel sme zaradili 

napr. správy Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o stávke zamestnancov 

v národnom podniku Kovosmalt v Bratislave v roku 1953, spisový materiál o rozkrádaní 

a poškodzovaní štátneho majetku pri likvidácii stavby HUKO, odpis listu akademika Jozefa 

Čabelku o rozvoji metalurgie v ČSR a iné. V podskupine Tabakový priemysel sa nachádza 

spisový materiál ohľadom riešenia problematiky znehodnotenia cigariet a tabakových 

výrobkov v skladoch Veľkoobchodu s drobným spotrebným tovarom a o problematike 

likvidácie nadmerného množstva tabaku nižšej kvality. Do podskupiny Ťažobný priemysel 

sme zaradili napr. písomnosti o opatreniach pri ťažbe uhlia v Handlovských baniach, 

o nedostatkoch zistených pri ťažbe drahých kovov v národnom podniku Rudné bane 

v Banskej Bystrici, alebo písomnosti týkajúce sa výskumu a prieskumu ťažby železnej rudy 

a lignitu na východnom Slovensku a iné. V podskupine Obchod sa nachádza správa 

vypracovaná kanceláriou prezidenta ČSR Antonína Zápotockého podávajúca rozbor vtedajšej 

nepriaznivej vývoznej a dovoznej politiky s kapitalistickými štátmi, informatívna správa 

povereníka obchodu Jána Bušniaka zo skúseností vo vnútornom obchode v ZSSR a 

opis správy neskoršieho povereníka obchodu Ľudovíta Bortela o machináciách priekupníkov 

s vínom Dr. Ľudovíta Trenčanského a Vojtecha Hrica v sieti reštauračných podnikov 

v Bratislave v roku 1957. Do podskupiny Miestne hospodárstvo je zaradený napr. návrh 

Povereníctva miestneho hospodárstva na zmenu systému investícií v bytovej výstavbe na 

Slovensku, správy zmocnenca ministra štátnej kontroly na Slovensku Ľudovíta Benadu 

o vykonaných opatreniach pri zvyšovaní kvality technológií vo výrobe, návrh na zvýšenie 
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výstavby bytov v druhej päťročnici predložený predsedom Zboru povereníkov Rudolfom 

Strechajom a iné. V podskupine Vodné hospodárstvo je zaradená napr. správa vedenia 

národného podniku Váhostav v Žiline o plnení plánu výstavby vodného diela v Sučanoch, 

správy predsedu Správy vodného hospodárstva na Slovensku Ing. Antona Žiaka o perspektíve 

využívania zdrojov vodnej energie v súvislosti s budovaním atómových elektrární, 

o výsledkoch rokovaní vládnych delegácií ČSR a MĽR o využití vodnej energie rieky Dunaj, 

správy Ústrednej protipovodňovej komisie o povodniach na riekach Dunaj, Uh, Laborec 

a Latorica v roku 1957 a iné. Okrem týchto podskupín písomností sa v hlavnej skupine 

Priemysel nachádza napr. správa Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o pomeroch 

v niektorých priemyselných podnikoch a JRD na Slovensku, správa povereníka štátnej 

kontroly Ľudovíta Benadu o kvalite výroby v priemyselných podnikoch na Slovensku, 

pracovná analýza vypracovaná Ústavom pre hospodársky a sociálny výskum o triednej 

štruktúre československého hospodárstva a iné.  

 V nasledujúcej hlavnej skupine písomností Poľnohospodárstvo sa nachádza napr. opis 

zápisnice o konfiškovaní veľkostatku Agáty Mikešovej, rodenej Ambrózy v Mlyňanoch, 

informačné správy o priebehu povojnovej pozemkovej reformy v niektorých okresoch na 

Slovensku, bilančný sumár o výsledkoch revízie prvej pozemkovej reformy v ČSR, 

charakteristiky pracovných činností niektorých JRD, správy bezpečnostných zložiek 

o nákazách hospodárskych zvierat, o situácii v zásobovaní potravinami, o priebehu zimných 

opráv strojov a mechanizmov a iné. 

 Do skupiny Plánovanie sme zaradili napr. materiály Štátneho úradu plánovacieho 

týkajúce sa operatívneho plánu a stavebných investícií na rok 1949, informačné správy 

Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o plnení plánu v priemyselných podnikoch 

a situácii v Slovenskom plánovacom úrade a Štátnom úrade plánovacom v Prahe, spisový 

materiál o problematike rajónového plánovania v Bratislave a iné. Časť B. IV. VII. 5. 

ohraničuje obdobie rokov 1945 – 1963. 

 Časť B. IV. VII. 6. sme rozdelili na štyri skupiny písomností Automobilová doprava, 

Vodná doprava, Železničná doprava a Spoje. Skupiny sme ďalej nečlenili. Do skupiny 

Automobilová doprava sme zaradili správy bezpečnostných orgánov o vývoji nehodovosti na 

cestách v Bratislavskom kraji v prvom štvrťroku 1954 a o nespokojnosti zamestnancov 

rezortu automobilovej dopravy vyplývajúcej z meškania výplat prémií a výplat v januári roku 

1955. V skupine Vodná doprava sa nachádza napr. hlásenie Krajskej správy Ministerstva 

vnútra o vyťahovaní potopeného sovietskeho nákladného člna na Dunaji, riešenie 

problematiky výrobných chýb a nedostatkov remorkéra m. 1. Kriváň vyrobeného v lodenici 
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Gábora Steinera v Komárne a iné. V skupine Železničná doprava sú napr. situačné správy 

bezpečnostných zložiek o pomeroch v železničnej doprave, o nedostatkoch v železničnom 

uzle Košice a iné. V skupine Spoje sa nachádza návrh povereníka spojov Alexandra Horáka 

na rozšírenie pôsobnosti tohto orgánu a jeho agendy, pripomienky k návrhu štatútu 

povereníctva spojov navrhnutého ministrom spojov Dr. Aloisom Neumanom a záznam z 

pracovnej konzultácie zástupcov ministerstva spojov, povereníctva spojov a experta 

v problematike spojov zo ZSSR. Táto časť je ohraničená obdobím rokov 1953 – 1959, 1962. 

 Do časti B. IV. VII. 7. sme zaradili napr. správy zmocnenca ministra štátnej kontroly 

pre Slovensko Ľudovíta Benadu o výsledkoch previerok stavu vo výkone revíznej činnosti na 

niektorých povereníctvach, ústredných orgánoch a ich podriadených zložkách, plán previerok 

a revízií úradu zmocnenca ministra štátnej kontroly pre Slovensko na rok 1956, témy úloh 

Povereníctva štátnej kontroly na rok 1958 a iné. Časť B. IV. VII. 7. je ohraničená rokmi 1954 

– 1958, 1958, 1959. 

 Časť B. IV. VII. 8. sme rozdelili na tri skupiny písomností Základné školstvo, Stredné 

školstvo a Vysoké školstvo. V skupine Základné školstvo sa nachádza správa Okresného 

výboru KSS v Stropkove o problematike zmeny vyučovacieho jazyka v obciach Miňovce, 

Šandal, Mrazovce a V. Olšave, návrh povereníctva školstva a kultúry na novú koncepciu 

obsahu základnej deväťročnej školy, a informácia pre prvého námestníka predsedu vlády ČSR 

Václava Kopeckého o starostlivosti pionierov bratislavských škôl o hroby sovietskych 

vojakov na Slavíne. Do skupiny Stredné školstvo sme zaradili napr. zásady o bezplatnom 

poskytovaní učebníc a školských potrieb žiakom všeobecnevzdelávacích škôl, odborných 

učilíšť, učňovských a odborných škôl prijaté plénom ÚV KSČ, intervenciu straníckej skupiny 

ZRPŠ pri osemročnej strednej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach ohľadom 

zriadenia 9. postupného ročníka a iné. V skupine Vysoké školstvo je zaradená napr. 

intervencia povereníka školstva Ernesta Sýkoru ohľadom premenovania Slovenskej univerzity 

v Bratislave na Univerzitu Jána Ámosa Komenského, rezolúcia Vysokoškolského aktívu ČSM 

pri vysokých školách pedagogických o zvyšovaní úrovne a ďalšom rozvoji vysokých škôl, 

správa o problematickom chovaní albánskych študentov jazykovej prípravy v Senci pri 

Bratislave a iné. Okrem týchto skupín písomností sa v tejto časti nachádza napr. informácia 

predsedu Zboru povereníkov Rudolfa Strechaja o prípravách zákona o zriadení ústavov 

ďalšieho vzdelávania učiteľov, riešenie problematiky pripravovanej úpravy učiteľských 

platov a iné. Táto časť je ohraničená obdobím rokov 1953 – 1962. 

 Do časti B. IV. VII. 9. sme zaradili napr. spisový materiál o problematike nízkej 

účasti robotníkov na zdravotných rekreáciách, o riešení problematiky poštátnenia sanatórií 
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Palace v Novom Smokovci a Koch v Bratislave, správy Krajskej správy Ministerstva vnútra 

v Bratislave o výskyte vší na železničnej stanici v Trnave, o priebehu príprav I. Krajskej 

spartakiády v Bratislave, o prípravách Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní a iné. Časť 

B. IV. VII. 9. ohraničujú roky 1953 – 1958, 1961, 1962. 

 Časť B. IV. VII. 10. sme rozdelili do štyroch skupín písomností Maďari, Ukrajinci, 

Židia a Cigáni. Okrem týchto skupín sme do časti B. IV. VII. 10. zaradili napr. zachovanú 

zápisnicu zo schôdze odsunovej komisie pri Povereníctve vnútra zo dňa 8. mája 1946, správu 

jej člena Oskára Valáška o priebehu odsunu nemeckého obyvateľstva zo Slovenska a iné. 

V skupine Maďari sa nachádzajú správy bezpečnostných zložiek o náladách obyvateľov 

maďarskej národnosti na Slovensku, do skupiny Ukrajinci sme zaradili prípis Povereníctva 

SNR pre veci vnútorné ohľadom repatriácie utečencov z Ukrajiny, Bieloruska a Poľska na 

jeseň roku 1945, informačnú správu o pomeroch v Ukrajinskej národnej rade a vysvetľujúce 

stanovisko hlavného redaktora Pravdy Ondreja Klokoča k článku s nesprávnymi informáciami 

o Ukrajincoch v Prešovskom kraji. Do skupiny Židia sme zaradili napr. prípis Povereníctva 

SNR pre veci vnútorné o opatreniach na zabránenie protižidovských akcií a demonštrácií na 

jeseň roku 1945, správu Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o priebehu osláv 

150 – výročia uvedenia Chatama Sófera do funkcie hlavného rabína v Bratislave a iné. 

V skupine Cigáni sa nachádzajú napr. námety českého spisovateľa Josefa Sekeru ohľadom 

zlepšenia životnej situácie cigánskeho obyvateľstva v ČSR, správa ministra vnútra ČSR 

Rudolfa Baráka o problematike cigánskej otázky v ČSR a iné. Táto časť je ohraničená 

obdobím rokov 1945 – 1948, 1954 – 1957, 1960. 

 Do časti B. IV. VII. 11. sme napr. zaradili odpis prípisu predsedu biskupskej 

konferencie , biskupa Dr. Karola Kmeťku ohľadom rešpektovania a zachovania slobodného 

pôsobenia rím. kat. cirkvi na Slovensku v povojnových mesiacoch, informačnú správu 

o priebehu konania zjazdu rím. kat. duchovných v Prahe dňa 19. decembra 1957, spisový 

materiál z vyšetrovania činnosti Viktora Trstenského, bývalého biskupského komorníka 

Spišskej diecézy, opis žiadosti Biskupského ordinariátu v Rožňave o udelenie štátneho 

súhlasu k menovaniu Alexandra Horáka kanonikom Rožňavskej kapituly a iné. Časť 

ohraničujú roky 1945, 1953 – 1954, 1956 – 1962.  

 V časti B. IV. VII. 12. sa nachádza napr. opis správy okresného sekretariátu KSS 

v Levoči o priebehu volieb do národných výborov v tomto okrese na konci roku 1945, správy 

bezpečnostných orgánov o náladách medzi obyvateľstvom v súvislosti s prípravami volieb do 

zastupiteľských a zákonodarných orgánov v priebehu roka 1954, metodické pokyny pre 
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stranícke orgány v súvislosti s konaním volieb koncom roku 1954 a iné. Časové rozpätie tejto 

časti zachytáva roky 1946, 1954 – 1955, 1957 – 1958, 1960, 1962. 

 Do časti B. IV. B. VII. 13. sme zaradili napr. záznam z diskusie okresnej komisie KSS 

v októbri 1945 o činnosti národných výborov, charakteristiky činnosti a zastúpenia národných 

výborov v povojnovom období v niektorých okresoch na Slovensku, návrh Povereníctva 

vnútra na zmeny v administratívnom usporiadaní sídiel obvodných a okresných národných 

výborov a iné. Časť ohraničujú roky 1945, 1946, 1948, 1955, 1957, 1962. 

 V časti B. IV. VII. 14. je zaradená napr. správa o činnosti ľudových súdov 

v niektorých okresoch Slovenska v povojnovom období, správy Generálnej prokuratúry 

o priebehu I. etapy amnestie z 9. mája 1955, spisový materiál šetriaci činnosť prokurátora Dr. 

Jána Feješa a predsedkyne senátu Krajského súdu v Bratislave Dr. Alžbety Tratnerovej a iné. 

Táto časť je ohraničená obdobím rokov /1945, 1946/, 1954 – 1956. 

 V časti B. IV. VII. 15. sa nachádza napr. spisový materiál o problematike stiahnutia 

publikácie Dr. A. V. Isačenka Gramatická stavba ruského jazyka v porovnaní so slovenským 

z knižného trhu, kritika priebehu členskej schôdze ZO KSS pri SAV v roku 1953, intervencia 

historika, bývalého tajomníka ÚV KSS Miloša Gosiorovského ohľadom svojho menovania 

členom korešpondentom SAV, kritický príspevok akademika Jozefa Čabelku o pomeroch 

v strojárenskej výrobe na Slovensku a iné. Časť ohraničujú roky 1954 – 1956, 1959. 

 Časť B. IV. VII. 16. sme rozdelili na dve hlavné skupiny písomností Redakcie 

a Vydavateľstvá. Skupinu Redakcie sme rozdelili na sedem menších podskupín: Nová Mysl, 

Pravda, Predvoj, Smena, Szabad Földmüves, Új Szó a Večerník. Do nich sme zaradili napr. 

žiadosť redakcie časopisu ÚV KSČ Nová Mysl adresovanú Karolovi Bacílkovi o napísanie 

článku, žiadosť šéfredaktora redakcie Pravdy Miloša Marku ohľadom riešenia organizačno – 

pracovných pomerov v redakcii, spisový materiál o problematike výšky nákladu a vydávaní 

farebnej prílohy  týždenníka Predvoj, informácie predsedu SÚV ČSM Milana Rázusa 

o situácii v redakcii denníka Smena, informáciu Karola Bacílka o samovražde šéfredaktora 

časopisu Szabad Földmüves Alexandra Majora, intervenciu Karola Bacílka ohľadom 

neznižovania rozsahu strán denníka Új Szó a spisový materiál o problematike reakcií 

straníckych orgánov na článok s poľnohospodárskou tematikou uverejnený vo Večerníku 20. 

augusta 1962. 

  Druhú hlavnú skupinu písomností Vydavateľstvá sme rozdelili na päť menších 

podskupín: Pravda, Práca, Slovenská kniha, Slovenské pedagogické nakladateľstvo a Svet 

socializmu. Zaradili sme do nich napr. správu tajomníka ÚV KSS o chýbajúcom hnuteľnom 

majetku vydavateľstva ÚV KSS Pravda, spisový materiál o šetrení nedostatkov vo 



 

 

29 

vydavateľstve ROH Práca, správu Ministerstva štátnej kontroly ČSR o previerke 

hospodárenia v národnom podniku Slovenská kniha, správu informátora bezpečnosti 

o pracovníkovi archívu Slovenského pedagogického nakladateľstva Karolovi Müllerovi 

a spisový materiál o pomeroch a dianí vo vydavateľstve Sveta socializmu. 

 Do časti B. IV. VII. 16. sme ešte zaradili písomnosti, ktoré nebolo možné zaradiť do 

uvedených skupín, ale svojim obsahom kritérium zaradenia spĺňali. Je to napr. prípis 

Povereníctva SNR pre veci vnútorné ohľadom evidencie časopisov vydaných na Slovensku 

v povojnovom období, správa predsedu Zboru povereníkov Rudolfa Strechaja o problematike 

distribúcie tlače prostredníctvom Poštovej novinovej služby a iné. Časť je ohraničená 

obdobím rokov 1945, 1954 – 1959, 1962. 

Časť B. IV. VII. 17. sme rozdelili do šiestich skupín písomností Divadelníctvo, 

Hudba, Výtvarníctvo, Literatúra, Film a Kultúra a osveta. V skupine Divadelníctvo je 

zaradená správa podpredsedu Zboru povereníkov Antona Nedvěda o príprave osláv VOSR 

v Národnom divadle v Bratislave a spisový materiál o výmennom zájazde činoherných 

súborov Národných divadiel z Bratislavy a Budapešti. Do skupiny Hudba sme zaradili správu 

informátora bezpečnosti o hudobnom skladateľovi Jánovi Cikkerovi a cyklus piesní Ozveny 

z povstaleckých hôr od hudobného skladateľa Tibora Andrašovana na básne Vojtecha 

Mihálika. Do skupiny Výtvarníctvo sme zaradili napr. spisový materiál o šetrení činnosti 

Vladimíra Vestenického, vedúceho tajomníka Zväzu československých výtvarných umelcov, 

prosbu maliara Imra Weinera – Kráľa o nákup svojich obrazov administratívou ÚV KSS  

a iné. V skupine Literatúra sa nachádza napr. správa Krajskej správy Ministerstva vnútra 

v Bratislave o situácii vo Zväze slovenských spisovateľov, list spisovateľa  Františka Hečku 

o dôvodoch ukončenia svojho pôsobenia vo funkcii poslanca Národného zhromaždenia, 

správy informátorov bezpečnosti a bezpečnostných orgánov o správaní niektorých 

spisovateľov a dianí v spisovateľskej obci a iné. V skupine Film sa nachádza informácia 

Karola Bacílka o nedostatkoch vo filme režiséra Paľa Bielika Štyridsaťštyri zaslaná 

tajomníkovi ÚV KSČ Jiřímu Hendrychovi. V skupine Kultúra a osveta je zaradený napr. 

spisový materiál o poskytnutí finančného príspevku na dokončenie stavby Parku kultúry 

a oddychu v Bratislave, informácia predsedu Ústredného národného výboru hlavného mesta 

Bratislavy Šebíka o problematike výstavby Domu umenia a architektúry v Bratislave na 

bývalom Stalinovom námestí a iné. Okrem uvedených šiestich skupín písomností sme do časti 

B. IV. VII. 17. zaradili napr. odpis posudku riaditeľa Ústavu teoretickej a aplikovanej 

mechaniky ČSAV prof. Bedřicha Hacara ohľadom stavby K  110 na Pražskom hrade a jej 

vplyve na objekty Pražského hradu, bulletiny Správy tlačového dozoru Povereníctva vnútra 
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týkajúce sa zásahov v tlači s kultúrno – spoločenským obsahom a iné. Táto časť je ohraničená 

rokmi 1953 – 1958, 1960 – 1962. 

V časti B. IV. VII. 18. sa napr. nachádza správa predsedu Zboru povereníkov Rudolfa 

Strechaja o situácii v Československom rozhlase v Bratislave, spisový materiál ohľadom 

definitívneho riešenia problematiky výstavby televízneho vysielača v lokalite Kamzík 

v Bratislave a správa ministra spojov ČSR Aloisa Neumana o vykonaní merania počuteľnosti 

rozhlasového vysielania na Slovensku. Časť je ohraničená rokmi 1954 – 1956. 

Časť B. IV. VII. 19. sme rozdelili na štyri skupiny písomností Svetová odborová 

federácia, Slovenský ústredný výbor Sokola, Slovenský ústredný výbor Zväzu 

československo – sovietskeho priateľstva a Zväzarm. Okrem týchto skupín písomností sme do 

tejto časti zaradili aj správu o formovaní a činnosti masových organizácií v povojnovom 

období na východnom Slovensku a prehľad predpokladaného zníženia počtu pracovníkov 

výborov masových organizácií v dôsledku novej systemizáciu pripravenej ÚV KSS v roku 

1960. V skupine Svetová odborová federácia sa nachádzajú agentúrne správy Ministerstva 

vnútra ČSR o dôvodoch zákazu činnosti tejto organizácie v roku 1956. V skupine Slovenský 

ústredný výbor Sokola je uložený spisový materiál o problematike šetrenia nedostatkov 

v hospodárení tejto organizácie. V skupine Slovenský ústredný výbor Zväzu československo- 

sovietskeho priateľstva sa nachádza reakcia vedúceho tajomníka zväzu Sama Falťana na 

kritiku práce a pozbavenia funkcie, spisový materiál ohľadom problematiky šetrenia 

finančných machinácií v lotérii, ktorú zorganizoval krajský výbor zväzu v Bratislave. Do 

skupiny Zväzarm sme zaradili materiál zo zasadania predsedníctva Slovenského výboru 

Zväzarmu dňa 27. augusta 1957. Je to Správa o plnení hlavných úloh na I. polrok 1957. Časť 

ohraničuje obdobie rokov /1945/, 1953, 1955 – 1957, 1960. 

Do časti B. IV. VII. 20. sme zaradili situačné správy a hlásenia bezpečnostných 

a straníckych orgánov o reakciách obyvateľstva na Slovensku na rôzne spoločensko – 

politické udalosti, napr. znižovanie cien tovaru dennej spotreby, konanie XX. zjazdu 

Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, pripravované rozšírenie pôsobnosti slovenských 

národných orgánov, voľba nového prezidenta ČSR a iné. Časť ohraničujú roky 1953 – 1960. 

Časť B. IV. VII. 21. sme rozdelili na šesť skupín písomností Články Karola Bacílka, 

Cudzie príspevky, Prejavy Karola Bacílka, Cudzie prejavy, Rozhovory a vystúpenia 

a Referáty Karola Bacílka. Písomnosti sú dobre identifikovateľné, zo zachovaným datovaním. 

Len v málo prípadoch sú niektoré písomnosti bez datovania. Časť ohraničuje obdobie rokov 

1945, 1946,  1954 – 1961, 1963. 
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V časti B. IV. VII. 22. sa nachádzajú listy od osôb a inštitúcií, oznámenia o úmrtí 

adresované Karolovi Bacílkovi a zachované koncepty odpovedí na ne ako aj listy Karola 

Bacílka adresované inštitúciám. V tejto časti sú uložené aj zachované blahoželania 

k narodeninám, k Novému roku , ďakovné a pozdravné listy, pozvania na spoločenské akcie 

od osôb a inštitúcií adresované Karolovi Bacílkovi s konceptmi odpovedí ako aj tie, ktoré 

koncipoval Bacílek sám. Časť je ohraničená rokmi 1955 – 1962. 

Do časti B. IV. VII. 23. sme zaradili napr. memorandum požadujúce opätovnú 

suverenitu Slovenska adresované utečencom zo Slovenska nachádzajúcim sa v Bavorsku, 

spisový materiál o problematike riešenia kádrovej politiky Ministerstva zahraničných vecí 

ČSR, pokyny Ministerstva zahraničných vecí ČSR ohľadom úpravy protokolárnej praxe voči 

konzulárnemu zboru v Bratislave a iné. Časť ohraničuje obdobie rokov /1945/, 1947, 1954, 

1956 – 1958, 1960, 1961. 

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

zemepisný, osobný a vecný. Číslo, prípadne čísla uvedené pri hesle v registroch označujú 

číslo inventárnej jednotky. 

Stredne veľký rozsah písomností pochádzajúcich z činnosti I. tajomníka Ústredného 

výboru KSS Karola Bacílka svojou výpovednou hodnotou určite prispeje k rozšíreniu 

pramennej a dokumentárnej bázy pre bádateľov zaoberajúcich sa novšími politicko – 

hospodárskymi, ale aj spoločenskými dejinami. 

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

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

názov fondového pododdelenia – B. IV. VII.  I. tajomník ÚV KSS Karol Bacílek a číslo 

inventárnej jednotky, prípadne celej škatule.  
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– MV SR – Slovenský národný archív Bratislava, Fond ÚV KSS – zasadnutie pléna, 8. 

4. 1963, arch. šk. č. 1856 

– MV SR – Slovenský národný archív Bratislava, Fond ÚV KSS – A.  Zjazdy, 

konferencie, A. I. Zjednocovací zjazd KSS a Sociálno demokratickej strany 

robotníckej na Slovensku, 17. 9. 1944, arch. šk. č. 1 

– Protokol o prevzatí archívneho materiálu z Ústavu sociálnych apolitických teórií do 

Štátneho ústredného archívu SR v Bratislave č. 2313/5-1990 zo dňa 10. 4. 1991 

(originál uložený v registratúrnom stredisku SNA, kópia u J. H.) 

– Československé dějiny v datech. Praha 1987. 

– Encyklopédia Slovenska. Zv. I. Bratislava 1977. 

– Pravidla pro zpracování archívního materiálu ve stranických archívech. Praha 1965. 

– Slovenský biografický slovník. Zv. I. Martin 1986. 

– PEŠEK, J.: Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Prešov 2003. 

– PEŠEK, J.: Centrum moci Aparát Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska 

1948 – 1989. Bratislava 2006.   
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B. IV. VII. 1. Pomocné knihy                                                                                                 1 

 

                                                                                                                                     

1    Podací denník                                                                                                         1956 

 

2    Podací denník                                                                                                         1957 

 

3    Podací denník                                                                                                         1958 

 

4    Podací denník                                                                                                         1959 

 

5    Podací denník                                                                                                         1960 

 

6    Podací denník                                                                                                         1961 

 

7    Podací denník                                                                                                         1962 

 

8    Index menný A – Z                                                                                                1959 

 

 

 

B. IV. VII. 2. Stranícke záležitosti, medzinárodné vzťahy, volené orgány ÚV KSČ        2 

 

 

Stranícke záležitosti                                                                                                                                                

 

 

        3. október 1945 – 16. november 1962  

9   Týždenné bulletiny vydávané organizačným oddelením sekretariátu ÚV KSS; obežníky, 

správy oblastného sekretariátu KSS v Bratislave; štatistické výkazy o vstupe do KSS za  

mesiac január 1948; súpis finančných darov podniku Družstevná tvorba, Bratislava 

krajskému výboru KSS v Bratislave za roky 1949 – 1950; kádrový poriadok KSČ 

schválený sekretariátom Ústredného výboru KSČ; zoznam platových tried a výšok platov   
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                2 

9    pracovníkov sekretariátu ÚV KSS; kritika člena predsedníctva ÚV KSS Ľudovíta Benadu 

pracovníkom I. oddelenia ÚV KSS /Pavlom/ Korbeľom; úprava systematizácie aparátu 

Ústredného výboru KSS a jej uplatňovanie na Slovensku; správa krajského výboru KSS 

v Prešove o tragickom úmrtí vedúceho tajomníka okresného výboru KSS vo Svidníku 

Jozefa Krajňáka; program návštevy straníckej a vládnej delegácie na východnom 

Slovensku v dňoch 29. – 31. mája 1959; informácia o stave výstavby rekreačného 

strediska pre straníckych a vládnych funkcionárov a zahraničných hostí na Bielej Skale; 

informácia okresného výboru KSS v Žiline o úprave hrobu účastníka SNP A. Sedláčka 

v Žiline; delegačný list Karola Bacílka na mestskú konferenciu KSS v Bratislave v dňoch 

27. – 28. októbra 1962; 

                                                                                                                     

 

 

                                                                                 21. december 1953 – 10. marec 1955 

10  Záznamy a materiály zo zasadnutí Užšej revíznej komisie KSS, plenárneho zasadnutia 

členov Revíznej komisie KSS a iné materiály: 

 

21. december 1953    

Záznam zo zasadnutia Užšej revíznej komisie KSS 

 

8. január 1954 

Záznam zo zasadnutia Užšej revíznej komisie KSS 

 

21. január 1954 

Záznam zo zasadnutia Užšej revíznej komisie KSS; pracovný plán a rozdelenie 

pracovných úloh pre členov Revíznej komisie KSS a Užšej revíznej komisie KSS na I. 

štvrťrok 1954 

 

27. február 1954 

Záznam zo zasadnutia Užšej revíznej komisie KSS 

 

19. február 1954 

Záznam z plenárneho zasadnutia členov Revíznej komisie KSS; návrh na uznesenie 
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                2 

                                                                                                         1953 – 10. marec 1955 

10  Správa Michala Tomaja, člena Revíznej komisie KSS z aktívu členov krajských revíznych 

komisií a predsedov okresných revíznych komisií v Žilinskom kraji; výsledky šetrenia 

Ústrednej revíznej komisie vo veci prijímania darov a úplatkov zaznamenaných 

v evidencii hospodárskej správy ÚV KSS 

 

                                                                                          október 1954 – 7. október 1960   

11  Odpis situačnej správy o stave strany na Slovensku, ktorú v roku 1930 vypracoval Dr. 

Jaromír Dolanský; fotokópia práce Júliusa Verčíka st. „Môj postoj v národnostnej 

otázke“; spisový materiál a kartotečné lístky vedené na vtedajších predstaviteľov KSS na 

Slovensku policajnými orgánmi bývalej ČSR a Slovenského štátu; odpis inštrukcií 

Exekutívy komunistickej internacionály z roku 1943 ohľadom vedenia odbojovej, 

ilegálnej činnosti v Československu; reakcia Karola Bacílka na svoj list z roku 1921 

adresovaný Robotníckej rade v Kladne, ktorým oznámil ustanovenie výboru pre 

komunistickú agitáciu v armáde; odpis ilegálnych smerníc vedenia KSS o politickej, 

organizačnej a konšpiračnej práci v čase pred vstupom ZSSR do vojny; odpis zápisnice 

z vypočutia Jozefa Mičudíka na Prezídiu policajného riaditeľstva v Bratislave v roku 

1933 ohľadom jeho konšpiratívnej činnosti; žiadosť Karola Bacílka o zaslanie odpisu 

hlásenia veliteľa okresnej žandárskej stanice v Ilave Michala Kokavca o vypátraní 

ilegálnej skupiny Pavel Jurík a spol. v roku 1939; vyjadrenie predsedu Zboru 

povereníkov  Rudolfa Strechaja k svojmu členstvu v HSĽS; vysvetlenie Karola Bacílka 

k informáciám o likvidácii vysielačky prvého ilegálneho ÚV KSČ vo februári 1941; 

odpisy kádrového materiálu bývalého tajomníka ÚV KSS Eda Friša;  osnova 

pripravovanej knihy o živote Gábora Steinera, ktorej napísaním bol Ústavom dejín KSS 

poverený Koloman Moško;  prepis pôvodného záznamu prejavu Klementa Gottwalda zo 

dňa 8. apríla 1945 na zasadnutí dočasného Ústredného výboru KSČ v Košiciach; protokol 

o výsluchu Gustáva Husáka dňa 30. júla 1958 o jeho pôsobení počas SNP, s dôrazom na 

udržiavanie spojenia s Londýnom  

 

 

                                                                                                                                           S. d.  3 

12 Odpis záznamu o dohode členov predsedníctva Demokratickej strany o niektorých 

politických, organizačných a osobných opatreniach, poznámky Karola Sidora; „O situácii  
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12 na Slovensku“ správa Gustáva Husáka predložená v Moskve dňa 5. februára 1945; 

„Zápisky Dr. Jozefa Kosorína“ publikácia Dr. Jozefa Kosorína  o priebehu stretnutia 

mladej generácie v Piešťanoch dňa 14. januára 1945 

 

                                                                                                   1959, 25. november 1963         4 

13 „Slovenské národné povstanie a prípravy k nemu – sprievodné zjavy“, I. a II. zv. 

publikácie zostavenej generálom Slovenskej armády Ferdinandom Čatlošom; pracovné 

tézy a poznámky k 15. výročiu osláv Slovenského národného povstania; „Poznámky 

k dejinám Komunistickej strany Československa v období okupácie a Slovenského 

národného povstania“ publikácia Karola Bacílka; „Poznámky k situácii na Slovensku“ 

publikácia charakterizujúca politické  pomery na Slovensku, spracovaná pravdepodobne 

v období rokov 1947 – 1948 

 

 

 

Medzinárodné vzťahy              5 

 

 

Blízky a Stredný východ, Africké štáty 

 

 

                                           11. september 1954, 3. november 1955, 30. september 1960 

14 Úlohy československej zahraničnej politiky v oblasti Blízkeho a Stredného východu – 

rozbor situácie a návrh ďalšieho postupu, vrátane hospodárskych otázok; správy ministra 

vnútra ČSR Rudolfa Baráka o reakcii USA na uzatvorenie zmluvy o dodávkach 

československých zbraní do Egypta a o výsledku cesty poslanca  SPD Wischnewského 

do štátov Guinea, Ghana a Togo 
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Americký kontinent                 5 

 

 

                                                        7. september 1954, 13. január 1955, 15. január 1955 

15 Správy Ministerstva zahraničných vecí ČSR o vnútropolitickej a hospodárskej situácii 

v USA a Latinskej Amerike 

 

 

Ázijské štáty 

 

 

                                                                                                    december 1953 – 1957 

16 Študijné tézy vypracované oddelením agitácie a propagandy Ústredného výboru 

Komunistickej strany Číny; informácia ÚV KSČ o medzinárodnom postavení Čínskej 

ľudovej republiky pred konaním Ženevskej konferencie; záznam o návšteve veľvyslanca 

Indickej republiky Khoslu na Povereníctve školstva a kultúry dňa 23. júla 1957; správy a 

materiály Ministerstva zahraničných vecí ČSR týkajúce sa priebehu Ženevskej 

konferencie a mierového usporiadania pomerov v Indočíne a Kórei; program návštevy 

mongolskej vládnej delegácie vedenej predsedom Rady ministrov Mongolskej ľudovej 

republiky Jumžaginom Cedenbalom v ČSR v dňoch 12. – 17. septembra 1957 

 

 

 

Európske štáty a ZSSR              6 

 

 

             máj 1953 – 22. marec 1960 

17 Informačný materiál o Bulharskej komunistickej strane slúžiaci Karolovi Bacílkovi na 

spracovanie pozdravného prejavu na VI. riadnom zjazde BKS; správa o priebehu VI. 

riadneho zjazdu BKS v dňoch 26. februára – 3. marca 1954; správa o politickej koncepcii 

ministerského predsedu Francúzskej republiky Mendès-Francea; správa ministra vnútra 

ČSR Rudolfa Baráka o núdzovom pristátí juhoslovanského vojenského lietadla pri obci 

Jarovce; reakcie okresných straníckych orgánov na juhoslovanskú propagačnú tlač; 

materiály Ministerstva zahraničných ČSR o priebehu konferencie ministrov zahraničných  
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17  vecí v Berlíne v dňoch 25. januára – 18. februára 1954; problematika úpravy hraníc medzi 

ČSR a Poľskou ľudovou republikou týkajúca sa Slovenska; správy o hospodárskej a 

politickej situácii v PĽR koncom roku 1956 a začiatkom roku 1957; informačná správa 

o priebehu XVI. zjazdu Komunistickej strany Rakúska v dňoch 13. – 16. mája 1954; 

materiály Ministerstva zahraničných vecí ČSR týkajúce sa politickej situácie vo Veľkej 

Británii a jej vzťahov k USA a Nemecku 

 

         1955, október 1956 – december 1959, 25. september 1962         7, 8             

18 Výber z prejavu ministra zahraničných vecí Maďarskej ľudovej republiky Jánosa 

Boldoczkého na zasadnutí Národného zhromaždenia dňa 22. apríla 1955 o zahraničnej 

politike MĽR; situačné správy, hlásenia, upozornenia, reakcie, oznámenia inštitúcií 

a straníckych orgánov ohľadom revolučných udalostí na jeseň 1956 v MĽR; príprava 

rokovania zástupcov ÚV KSS a ÚV Maďarskej socialistickej robotníckej strany v máji 

1957 v Budapešti; materiály z konania VII. zjazdu Maďarskej socialistickej robotníckej 

strany v dňoch 30. november – 5. december 1959; pozvanie prvého tajomníka ÚV 

Maďarskej socialistickej robotníckej strany Jánosa Kádára na súkromnú návštevu 

Slovenska s možnosťou poľovačky 

 

 

   21. apríl 1952, 15. február 1954 – 30. júl 1956, 11. december 1959      9 

19  „O diktatúre proletariátu VČK – GPU, a zo skúseností VKS/b z bojov proti ľavej a pravej 

úchylke a z likvidácie trockistických kontrarevolučných skupín a iných agentúr v ZSSR“ 

publikácia spracovaná ppor. Máchom; správy pracovníkov ÚV KSS zo študijných 

pobytov na ÚV Komunistickej strany ZSSR; informačné správy Ministerstva 

zahraničných vecí ČSR – sovietskeho odboru a veľvyslanectva ČSR v Moskve o celkovej 

vnútropolitickej, hospodárskej, zahraničnej a kultúrnej situácii v ZSSR v období rokov 

1954 – 1955; brožúra s nezverejneným prejavom N. S. Chruščova I. tajomníka KSZSSR 

na XX. zjazde KSZSSR 24. februára 1956 nájdená pri obci Dolné Naštice; štatistická 

správa o vycestovaní občanov ČSR z Bratislavského kraja do ZSSR za obdobie od 1. 

augusta – 31. decembra 1958 a 1. januára – 1. decembra 1959 
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         28. jún 1954 – 4. január 1956        10, 11              

20 Informačné materiály a správy Ministerstva zahraničných vecí ČSR o zahraničnej 

politickej situácii, medzinárodných vzťahoch a udalostiach vo svete 

 

 

 

Volené orgány ÚV KSČ            12 

 

 

                             29. september – 21. december 1953 

21  Uznesenia zo zasadnutí sekretariátu ÚV KSČ 

 

 

                5. január – 21. december 1954 

22  Uznesenia a zo zasadnutí sekretariátu ÚV KSČ 

 

 

                4. január – 30. december 1955 

23  Uznesenia a materiály zo zasadnutí sekretariátu ÚV KSČ 

 

 

           6. január – 28. december 1956         13     

24  Uznesenia zo zasadnutí sekretariátu ÚV KSČ 

 

 

       25. február – 11. december 1957       

25  Uznesenia zo zasadnutí sekretariátu ÚV KSČ 

 

 

          8. január – 17. december 1958 

26  Uznesenia zo zasadnutí sekretariátu ÚV KSČ 
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          23. január – 2. december 1959            13 

27  Uznesenia zo zasadnutí sekretariátu ÚV KSČ 

 

 

       12. január – 30. november 1960 

28  Uznesenia zo zasadnutí sekretariátu ÚV KSČ 

 

 

       10. január – 23. december 1961 

29  Uznesenia zo zasadnutí sekretariátu ÚV KSČ 

 

 

         3. január – 28. november 1962 

30  Uznesenia zo zasadnutí sekretariátu ÚV KSČ 

 

 

               3. január – 27. marec 1963 

31  Uznesenia zo zasadnutí sekretariátu ÚV KSČ 

 

 

       9. november 1953, 16. november 1953            14 

32  Uznesenia zo zasadnutí predsedníctva ÚV KSČ 

 

 

       11. január – 28. december 1954 

33  Uznesenia predsedníctva (politického byra) ÚV KSČ 

 

 

          3. január – 30. december 1955 

34  Uznesenia predsedníctva (politického byra) ÚV KSČ 

 

 

       16. január – 27. december 1956  15 

35  Uznesenia predsedníctva (politického byra) ÚV KSČ 
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                            15 

       7. január – 27. december 1957                     

36  Uznesenie predsedníctva (politického byra) ÚV KSČ 

 

 

       7. január – 30. december 1958                16 

37  Uznesenia predsedníctva (politického byra) ÚV KSČ 

 

 

       6. január – 22. december 1959                17    

38  Uznesenia predsedníctva (politického byra) ÚV KSČ 

 

 

       5. január – 27. december 1960                18 

39  Uznesenia predsedníctva (politického byra) ÚV KSČ 

 

 

       3. január – 19. december 1961                19 

40  Uznesenia a materiály predsedníctva (politického byra) ÚV KSČ 

 

 

       2. január – 18. december 1962                20 

41  Uznesenia a materiály predsedníctva (politického byra) ÚV KSČ 

 

 

                 2. január – 1. apríl 1963 

42  Uznesenia predsedníctva ÚV KSČ 

 

 

             20. november 1953 – 1963               21 

43  Ďalekopisy, oznámenia, pokyny, obežníky ÚV KSČ 
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              1955 – 1963                22 

44  Kniha návštev sekretariátu I. tajomníka ÚV KSS Karola Bacílka 

 

 

 

B. IV. VII. 3. Iné politické strany a hnutia 

 

 

Československá sociálno-demokratická strana v exile 

 

 

                                                                                                            5. júl 1954 

45 Opis vyhlásenia Ústredného výboru Československej sociálno-demokratickej strany 

v exile k vystúpeniu Bohumila Laušmana po jeho návrate do ČSR 

 

 

Demokratická strana           

 

 

                                                                               5. október 1945 – 2. január 1947 

46 Záznam z rozhlasovej relácie Organizačné zvesti  Demokratickej strany; zápisnica z 

členskej schôdze Demokratickej strany v obci Riečka dňa 6. januára 1946; opis 

predvolebného obežníka Ústredného sekretariátu Demokratickej strany; námietky 

predsedníctva KSS voči Dr. Jánovi Kempnému, Dr. Milošovi Bugárovi a Dr. Jánovi 

Staškovi týkajúce sa ich činnosti a pôsobenia počas II. svetovej vojny 

 

 

Strana slovenskej obrody 

 

 

                                     11. september 1953, 10. november 1955 – 24. marec 1960                 

47  Situačná správa MNB – Krajskej správy štátnej bezpečnosti v Bratislave o dianí v Strane 

slovenskej   obrody;   opis   rozhovoru   povereníka  pracovných   síl    Jozefa    Gajdošíka  
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                                   22 

47  s redaktorom francúzskeho časopisu Combat; informácie ministra miestneho hospodárstva 

Dr. Jozefa Kyselého o sledovaní niektorých pracovníkov Strany slovenskej obrody 

štátnou bezpečnosťou; návrh predsedníctva ÚV KSS na zriadenie sekretariátov krajských 

výborov Strany slovenskej obrody a Strany slobody 

 

 

Rada slobodného Československa 

 

 

                                                                                                     16. august 1954 

48  Opis listu Dr. Štefana Osuského členom Rady slobodného Československa o pracovno – 

organizačných záležitostiach 

 

 

B. IV. VII. 4. Bezpečnostná problematika, intervencie, šetrenia, preverovania, sťažnosti, 

havárie, nehody, živelné udalosti 
 

 

Armáda 

 

 

                                            20. september 1945 – 16. apríl 1946, 24. apríl 1950, 

                                                                          8. december 1953 – 12. marec 1957 

49 Opis oznámenia poslanca parlamentu Jozefa Valu o zneužití úradnej moci veliteľom 

vojenskej posádky v Rožňave kpt. Dávidom; obežník Povereníctva vnútra o spolupráci so 

sovietskou armádou; interpelácia na ministra národnej obrany ČSR vo veci odsúdenia 

a uväznenia bývalých príslušníkov odboja npor. Eduarda Kozmela, ppor. Bedricha 

Smetanu a ppor. Jozefa Janču;  zápisnica a materiály zo zasadnutia Oblastného vedenia 

straníckej práce pri vojenských útvaroch dňa 24. apríla 1950; situačná správa Správy 

vojenskej kontrarozviedky 2. vojenského okruhu o dianí vo vojenskom výcvikovom 

priestore Kežmarok; správa Krajskej správy Ministerstva vnútra v  Bratislave 

o protestoch vojakov  
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                                                                                                                                           22 

49 základnej služby v Bratislave z dôvodu predĺženia prezenčnej služby; správa ministra 

vnútra ČSR Rudolfa Baráka o prekročení československej štátnej hranice príslušníkom 

armády USA v západnom Nemecku; správa predsedníctva Zboru povereníkov 

o problematike Vojenského obvodu Javorina; problematika výstavby 220 bytových 

jednotiek pre vojenskú správu mesta Bratislavy; zoznamy stranícko – politických 

a mládežníckych funkcionárov, ktorí ukončili k 1. novembru 1955 prezenčnú službu; 

stanovisko ministra vnútra ČSR Rudolfa Baráka k uvoľneniu osád Devín, Karlova Ves 

a Dúbravka z hraničného pásma 

                 

 

 

Partizáni 

 

 

                                                        1946, 24. september 1954 – 16. november 1957, 

                                                                                                           12. august 1959 

50  Problematika šetrenia okolností a dôvodov zatknutia bývalého partizána brigády Čapajev 

kpt. Štefana Kubíka; materiály s konferencie Zväzu slovenských partizánov dňa 14. – 15. 

mája 1946; návrh Zväzu protifašistických bojovníkov na revidovanie rozhodnutia 

o prepustení niektorých bývalých partizánov z činnej služby; hodnotenie bojovej činnosti 

partizánskych oddielov v oblasti Žitomír pod velením generálmajora Saburova a vznik 

a činnosť Československého partizánskeho oddielu pod vedením kpt. Jána Nálepku; 

prípis povereníka miestneho hospodárstva Alexandra Horáka ohľadom výstavby 

Pamätníka francúzskym partizánom na Strečne; správa Ústavu dejín KSS o poprave 

partizánov v obci Hájniky počas SNP; žiadosť miestnej odbočky Zväzu protifašistických 

bojovníkov v Handlovej o udelenie titulu Partizánska obec a ďalších vyznamenaní 
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Civilná obrana                          22 

 

 

                                                                                                           21. júl 1955 

51  Opis správy Ministerstva vnútra ČSR Ústredného odboru civilnej obrany o investičných 

zámeroch na úseku civilnej obrany na roky 1954 – 1956 

 

 

 

Ľudové milície 

 

 

                                                                        26. február 1954 – 13. marec 1957 

52 Obežník oddelenia Ľudových milícií ÚV KSČ o úlohách vytýčených celoštátnou 

konferenciou náčelníkov ĽM dňa 12. februára 1954; správa oddelenia orgánov strany, 

ROH a ČSM ÚV KSS o vykonanej kontrole zbrojných skladov ĽM na Slovensku; 

činnosť ĽM na Slovensku počas udalostí v Maďarsku na jeseň 1956; správa o použití 

zbrane príslušníkom ĽM Alexandrom Rakom v obci Konrádovce 

 

 

 

Nyilašiovci                        22 

 

 

 

                                                                                            6. máj – 29. máj 1958 

53  Fotokópie prihlášok bratov Kuglerovcov do Nyilašiovskej strany; odpisy správ Krajskej 

správy Ministerstva vnútra v Nitre o zločinoch maďarských fašistov na okupovaných 

južných okresoch Nitrianskeho kraja 
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                                                                                                1945, 1946, 1948,       23, 24

                                                                      1. júl 1953 – 10. január 1963 

54  Správa Ľudovíta Horáka, pracovníka Povereníctva SNR pre veci vnútorné o nepokojoch 

a výtržnostiach v Prešove dňa 28. júla 1945; informačné správy o politickej 

a hospodárskej situácii na Slovensku v druhej polovici roku 1945; návrh vládneho zákona 

o národnej bezpečnosti; správa pre povereníka vnútra o pôsobení banderovcov 

v severných okresoch Slovenska v druhej polovici roku 1946; výkaz o osobách 

odsúdených Národným súdom a okresnými ľudovými súdmi na trest smrti v čase od 

začiatku ich činnosti do 11. októbra 1946; správa povereníka dopravy Kazimíra Bezeka 

o ukončení prác pri odmínovaní rieky Dunaj; hodnotenie a činnosť bezpečnostných 

orgánov pri priebehu menovej reformy v roku 1953; uvoľnenie Rudolfa Sokola, 

oblastného zmocnenca Ministerstva štátnej kontroly v Bratislave z funkcie; kategórie 

osôb, ktoré majú právo na vydanie povolenia na držbu a nosenie krátkych strelných 

zbraní; odôvodnenie Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave vo veci zamietnutia 

konkrétnych osôb pre styk zo štátnym tajomstvom na ústredných orgánoch štátnej správy; 

správa zo šetrenia ohľadom zatýkania občanov v obci Veľké Chrášťany; prípis ministra 

vnútra ČSR Rudolfa Baráka ohľadom ilegálneho prechodu amnestovaných osôb v ZSSR 

z MĽR do ČSR; zápisnica z aktívu náčelníkov, politických pracovníkov a predsedov 

útvarových organizácií KSS Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave dňa 5. 

februára 1954; vyžiadanie si údajov o pracovníkoch Slovenského plánovacieho úradu 

Ing. Imrichovi Skalickom, Jozefovi Kuťkovi a Dr. Jánovi Orolínovi; správa Komisie 

straníckej kontroly pri ÚV KSS o výsledku šetrenia finančných machinácií počas 

menovej reformy na Krajskej odborovej rade v Košiciach; oznámenie povereníka vnútra 

Jozefa Lietavca o systemizácii na Povereníctve vnútra; intervencia vo veci pridelenia 

bytu náčelníkovi Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave mjr. Houskovi; šetrenie 

vo veci prípadu bývalého prednostu spravodajských sektorov Ministerstva vnútra ČSR 

Štepána Plačku; správa Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o výskyte 

protištátnych letákov z akcie „Veto“; uvoľnenie Dr. Júliusa Bránika z funkcie povereníka 

– predsedu Slovenského plánovacieho úradu; návrh na verejné súdne pojednávanie 

s protištátnou skupinou „Stráž ľudu“; správy Krajskej správy Ministerstva vnútra 

v Bratislave o akciách „Vlákno“, „Pancier“, „Vrana“ a iných protištátnych akciách, 

šetreniach a prípadoch; problematika zriadenia školy civilnej obrany príslušníkov 

Ministerstva vnútra v bývalom nemeckom kultúrnom dome v Bratislave – Rači; snaha 

manželky   Ladislava   Novomeského   Karly  Novomeskej   o   opätovné     prinavrátenie   
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                                  23, 24

   

54 hnuteľného majetku po manželovi; intervencie rodinných príslušníkov 

ohľadom prepustenia  Dr. Fedora Thurzu z väzby; Šetrenie vo veci nátlaku na riaditeľa 

Okresného stavebného podniku v Nitre Františka Vindiša ohľadom spolupráce s Krajskou 

správou Ministerstva vnútra v Nitre; referát ministra vnútra ČSR Rudolfa Baráka na 

straníckom aktíve funkcionárov Ministerstva vnútra dňa 14. októbra 1955; trestné 

stíhanie bývalého poslanca Národného zhromaždenia a predsedu JRD vo Vištuku 

Michala Navračiča; intervencia bývalého pracovníka Povereníctva spravodlivosti Dr. 

Kornela Haima ohľadom svojho zodpovedajúceho pracovného zaradenia; zoznam 

vyšších funkcionárov KSS a vyššie postavených osôb na Slovensku zatknutých v období 

1948 – 1955, neskôr prepustených na slobodu vypracovaný Ministerstvom vnútra ČSR; 

zbavenie povinnosti Dr. Vladimíra Olerínyho spolupracovať s bezpečnostnými orgánmi; 

správa Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o stykoch Sama Dvorina; 

vylúčenie z KSS akademika Ondreja Pavlíka; správa ministra vnútra ČSR Rudolfa 

Baráka o prejavoch nacionalizmu na Slovensku; stanovisko Michala Falťana k svojej 

údajnej účasti v poľskej Katyni počas druhej svetovej vojny; opis správy Krajskej správy 

Ministerstva vnútra v Bratislave vo veci šetrenia prípadu zlatníka Karola Forbáta a spol.; 

správa námestníka generálneho prokurátora pre Slovensko Dr. Ladislava Gešu 

o konečnom riešení prípadu Oskára Valáška; intervencia ohľadom presídlenia Milana 

Barlu zo ZSSR do ČSR; zatknutie Heinricha Neubauera, rezidenta americkej vojenskej 

spravodajskej služby MIS v Bratislave; správa Krajskej správy Ministerstva vnútra 

v Bratislave o bezpečnostnej situácii od 8. do 20. februára 1960; pracovno – kádrové 

posudky na bývalého vedúceho tajomníka KV KSS v Košiciach Ladislava Priesola; 

názory na zatknutie ministra vnútra ČSR Rudolfa Baráka; dočasné uzavretie 

Juhoslovanského generálneho konzulátu v Bratislave dňa 31. júla 1962; priebeh trestného 

konania proti Júliusovi Andrášovi a spol., bývalým funkcionárom a vedúcim 

pracovníkom ONV v Humennom 
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B. IV. VII. 5. Národné hospodárstvo                  25 

 

 

Priemysel 

 

 

Drevospracujúci priemysel 

 

 

 

        11. február 1954, 21. júl 1956, 3. január 1963        

55 Riešenie kádrovo – politickej problematiky vo vedení národného podniku Bučina vo 

Zvolene; investičné zámery ohľadom výstavby píly v závode Smrečina v Banskej 

Bystrici; správa predsedníctva vlády ČSSR ohľadom využitia drevného 

a poľnohospodárskeho odpadu pre výrobu kŕmnych kvasníc 

 

 

 

Energetický priemysel          

 

 

 

                                                   21. apríl 1954, 25. november 1959, 27. január 1961 

56  Snaha  predsedu KNV v Košiciach Michala Chudíka o zvýšenie tempa elektrifikácie obcí 

v Košickom kraji; riešenie situácie v zaostávaní výstavby Elektrárne II. v Bratislave; 

správa ministra palív a energetiky ČSR Oldřicha Černíka ohľadom rajónového plánu 

okresov Trnava a Galanta v súvislosti s výstavbou prvej československej jadrovej 

elektrárne 
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Chemický priemysel                           25 

 

 

                                                             3. január 1955, 5. marec 1956, 7. marec 1960, 

                          31. január 1962, 15. február 1962 

57 Vysvetlenie ministra chemického priemyslu ČSR Ing. Jozefa Púčika o príčinách 

dočasného prerušenie výstavby rafinérie Slovnaft v Bratislave; návrh na vyznamenania 

pracovníkov, ktorí sa zaslúžili o výstavbu I. etapy závodu n. p. Chemko Strážske; riešenie 

organizačných problémov vo Výskumnom ústave agrochemickej technológie 

v Bratislave; informácia VI. oddelenia ÚV KSS o situácii v zásobovaní rafinérskych 

podnikov ropou; programy verejnej schôdze pracovníkov výstavby chemického 

kombinátu v Šali a uvedenia ropovodu Družba do prevádzky v Bratislave 

 

 

Plynárenský priemysel 

 

 

                                                                                                         11. január 1955 

58 „Situácia plynárenstva na Slovensku a využitie zemného plynu“ úvaha riaditeľa 

Slovenských plynární v Bratislave Špindla /Štyndla/  o využití týchto zdrojov najmä na 

západnom Slovensku 

 

 

Potravinársky priemysel 

 

 

                                                 29. marec 1954 – 11. august 1956, 3. august 1957,    

                  31. máj 1958, 24. marec 1960, 7. september 1962 

59  Správy zo šetrení nedostatkov pri výstavbe závodov v potravinárskom priemysle; riešenie 

situácie v odbyte niektorých konzervárenských výrobkov a cestovín; situačné správy 

Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o nedostatkoch v potravinárskom 

priemysle; správa zmocnenca ministra štátnej kontroly pre Slovensko Ľudovíta Benadu 

o previerke kvality olejnatých semien v národnom podniku Bratislavské tukové závody v  
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                  25 

 

59  Bratislave; riešenie problematiky výstavby konzervárenského podniku v obci Kolárovo; 

správa povereníka potravinárskeho priemyslu Jána Marcellyho o spôsobe chovu hrabavej 

hydiny v Belgicku; šetrenie nepriaznivého stavu v závode Západoslovenský 

mäsopriemysel n. p. Bratislava 

 

 

 

Sklársky priemysel 

 

 

 

                                                                                                     29. január 1958 

60  Možnosti využitia zásob kremičitého piesku v oblasti obce Béša v Prešovskom kraji pre 

sklársku výrobu 

 

 

 

Spotrebný priemysel 

 

 

 

                                               20. júl 1953, 22. december 1953, 7. február 1958, 

                                                                    21. január 1961, 16. november 1962      

61 Návrh na zníženie štátnych maloobchodných cien spotrebného tovaru predložený Dr. 

Jaromírom Dolanským; správa o vývoji situácie v spotrebnom priemysle po menovej 

reforme; situačné správy Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o nedostatkoch 

v sektoroch spotrebného priemyslu 
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                             25

  

Stavebný priemysel 

 

 

 

                                          6. november 1953 – 9. október 1958, 18. január 1961, 

                                                                                                       13. marec 1962 

62 Správy Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o nedostatkoch pri výstavbe 

odsávacieho kanála závodu Mieru v Bratislave a nedostatočnom zásobovaní stavebným 

materiálom na KNV v Bratislave; správa komisie ministra stavebného priemyslu Dr. 

Emanuela Šlechty o rozvoji stavebných investícií v ČSR v roku 1953; problematika 

dokončenia Trate družby a trate Turňa – Rožňava; správa ministra vnútra ČSR Rudolfa 

Baráka o situácii v cementárni v obci Bystré, okres Giraltovce; návrh Povereníctva 

stavebníctva ohľadom zaistenia ďalšieho rozvoja výstavby montovaných bytov 

v Bratislave; správa odboru straníckych informácií a dokumentácie ÚV KSS o zastavení 

prác na Cestnej správe kameňolom – Žarnovica v okrese Nová Baňa; žiadosť 

predsedníctva vlády ČSR o podanie informácie o stave prác na výstavbe Závodu SNP 

v Žiari nad Hronom; správa Ústredného národného výboru hlavného mesta Bratislavy 

o výstavbe sídliska Podhradie v Bratislave; závery expertízy sovietskych odborníkov 

arch. I. A. Sergejeva a Ing. M. M. Polyneva o smernom územnom pláne mesta 

Bratislavy; správa Krajskej správy ministerstva vnútra v Košiciach o nedostatkoch pri 

výstavbe Odevných závodov kpt. Nálepku vo Svidníku; návrhová správa pre výstavbu 

hotela – vilky na Puškinovej ulici pod Slavínom v Bratislave 

 

 

Strojárenský priemysel                 26 

 

 

                                              1951, 12. september 1953 – 20. december 1956,                                                                

                                         7. júl 1960, 26. január – 26. máj 1962 

63  Správa KSK pri ÚV KSČ o vykonanom prieskume činnosti na Oblastnej správe ČZŤS 

v Bratislave; správa Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o stávke 

zamestnancov   v   národnom   podniku   Kovosmalt   v   Bratislave;  informačný materiál  
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                             26 

63  oddelenia plánovania, strojárenstva a hutí ÚV KSČ o situácii v Škodových závodoch na 

výrobu lodí v Komárne; problematika závažných nedostatkov v národnom podniku 

Spišské železorudné bane v Spišskej Novej Vsi; problematika poškodzovania 

a rozkrádania štátneho majetku pri likvidácii stavby HUKO; zaostávanie remeselníckych 

prác pri dokončovaní závodu na výrobu anódovej hmoty pri Závode SNP v Žiari nad 

Hronom; informácia vedúceho tajomníka KV KSS v Žiline Karola Šavela o zastavení 

práce v zlievárni Závodu J. V. Stalina v Martine; odpis listu akademika Jozefa Čabelku 

predsedovi Zboru povereníkov Rudolfovi Strechajovi o rozvoji slovenskej metalurgie; 

správa povereníka spotrebného priemyslu Miloša Hrušovského o pracovných problémoch 

zamestnancov národného podniku Partizánske strojárne v Partizánskom; správa Krajskej 

správy Ministerstva vnútra v Banskej Bystrici o porušení technologickej disciplíny pri 

výrobe súčiastok do motorov bojových vozidiel T – 54 v závode Turčianske strojárne 

v Martine 

 

 

Tabakový priemysel 

 

 

 

                                                                         11. december 1953, 8. august 1956 

64 Problematika znehodnotenia cigariet a tabakových výrobkov skladoch podniku 

Veľkoobchod s drobným spotrebným tovarom; správa Krajskej správy Ministerstva 

vnútra v Bratislave o riešení problematiky likvidácie nadmerného množstva tabaku 

nižších kvalitatívnych tried 

 

 

Ťažobný priemysel              26 

 

 

     12.december 1953, 22. máj 1954, 16. február 1955 – 17. august 1959, 

                            8. október 1960 

65  Riešenie problémov umiestnenia Hutného projektu a Ústavu pre výskum rúd v Bratislave; 

vyjadrenie    Dr.  Aloisa   Matějku,  odborníka  Ústredného  ústavu  geologického v Prahe  
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65 k elaborátu Krajskej plánovacej komisie pri KNV v Prešove o výsledkoch Ľudového 

geologického prieskumu prešovského kraja z roku 1954; informácia pre ministra vnútra 

ČSR Rudolfa Baráka o vykonaných opatreniach v zlepšení ťažby uhlia v Handlovských 

baniach; správa o náleziskách a ťažbe nafty v okres Medzilaborce; správa zmocnenca 

ministra štátnej kontroly pre Slovensko Ľudovíta Benadu o opatreniach v zabezpečení 

náboru pracovných síl pre banský priemysel; odpis správy Ministerstva štátnej kontroly 

o nedostatkoch v ťažbe drahých kovov zistených v národnom podniku Rudné bane v 

Banskej Bystrici; informatívna správa o stave a možnostiach rozvoja ťažby magnezitu na 

Slovensku; hospodárske výsledky národného podniku Rudné bane v Banskej Bystrici za 

obdobie august 1956 – júl 1957; informácia byra KV KSS v Nitre o odbyte uhlia 

v závodoch banského sektora Nitrianskeho kraja; problematika geologického výskumu 

a prieskumu ťažby železnej rudy a lignitu na východnom Slovensku 

 

 

Obchod 

 

 

                                                       5. október 1954, 29. január 1955, 7. augusta 1957 

66 Správa o nedostatkoch v zahraničnom obchode v styku s kapitalistickými štátmi 

vypracovaná kanceláriou prezidenta ČSR Antonína Zápotockého; informatívna správa 

povereníka obchodu Jána Bušniaka z cesty pracovníkov vnútorného obchodu ČSR 

v ZSSR; opis správy povereníka obchodu Ľudovíta Bortela o machináciách pri výkupe 

vína niektorými reštauračnými podnikmi v Bratislave 

 

 

Miestne hospodárstvo 

 

 

                                6. november 1954, 15. marec – 22. máj 1956, 14. marec 1957,         

                                                                                12. marec – 11. november 1960   

67 Návrh Povereníctva miestneho hospodárstva na zmenu systému investícií v bytovej 

výstavbe na Slovensku; správy zmocnenca ministra štátnej kontroly pre Slovensko 

Ľudovíta Benadu  o zvyšovaní   kvality    technológií    vo    výrobe  a výsledkoch plnenia  
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67 uznesení straníckych a vládnych orgánov; informácia KV KSS v Košiciach o odstraňovaní 

nedostatkov pri výstavbe občianskej vybavenosti vo Vysokých Tatrách 

 

 

 

Vodné hospodárstvo               27 

 

 

 

                                    17. november 1953, 9. marec 1954 – 24. november 1959, 

                                                                                                          10. jún 1960 

68  Správa KNV – Krajskej vodohospodárskej služby v Bratislave o zásobovaní mesta vodou; 

informácia Štátneho ústavu pre projektovanie stavieb vodného hospodárstva 

Hydroprojektu o možnosti výstavby vodnej elektrárne na Dunaji; intervencia KNV 

v Prešove ohľadom výstavby 7 malých vodných elektrární v Prešovskom kraji; zabavenie 

brožúry „Oravská priehrada“ autora Dušana Kodaja a jej následné uvoľnenie k predaju; 

správa splnomocneného zástupcu ČSR Ing. Juraja Furdíka o výsledku XII. zasadnutia 

československo – maďarskej technickej komisie pre otázky hraničných tokov; príprava 

závlahových stavieb na Slovensku pre roky 1955 – 1957; využitie ramien Dunaja pre 

účely chovu rýb; správa vedenia národného podniku Váhostav podnikové riaditeľstvo 

v Žiline o splnení plánu výstavby vodného diela v Sučanoch; správa predsedu Zboru 

povereníkov Rudolfa Strechaja o zabezpečení uznesení na prípravu výstavby vodného 

diela Liptovská Mara; správy predsedu Správy vodného hospodárstva na Slovensku Ing. 

Antona Žiaka o perspektíve využívania zdrojov vodnej energie na Slovensku v súvislosti 

s budovaním atómových elektrární a o rokovaniach s rakúskou a maďarskou stranou pri 

riešení vzájomných technických problémov využitia Dunaja; informačné správy 

o kulminácii rieky Dunaj v júli 1957; správy o povodniach v decembri 1957 na riekach 

Dunaj, Uh, Laborec a Latorica; správa ministra energetiky ČSR Františka Vlasáka 

o zmene organizácie riadenia odvetia energetiky a vodného hospodárstva na Slovensku; 

vyjadrenie predsedu Správy vodného hospodárstva na Slovensku Ing. Antona Žiaka 

k výstavbe vodohospodárskej nádrže Príbovce na Turci   
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                                                                      8. apríl 1954, 5. apríl 1956 – /1958/,                   27 

                                                                                                  6. september 1962 

69 Správa Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o pomeroch v niektorých 

priemyselných podnikoch  a JRD na Slovensku; petícia ZO KSS a MNV v obciach 

Šumiac, Pohorelá, Švermovo, Heľpa a Valkovňa s dôrazom na zvýšenie investícií do 

priemyselnej výroby na Horehroní; zlučovanie Závodov MDŽ a Bavlnárskych závodov 

v Bratislave; správa povereníka štátnej kontroly Ľudovíta Benadu o kvalite výroby 

v priemyselných podnikoch na Slovensku v roku 1957; „Triedna štruktúra 

československého hospodárstva“ správa Ústavu pre hospodársky a sociálny výskum 

 

 

 

Poľnohospodárstvo 

 

 

 

                                                                            28. november 1945 – 1948,               27, 28, 29 

                                                                          19. január 1951 – 11. máj 1951,  

                                                                              25. jún 1953 – 4. marec 1963 

 

70  Opis zápisnice týkajúcej sa konfiškácie veľkostatku Agáty Mikešovej, rodenej Ambrózy 

v Mlyňanoch; informačné správy o priebehu povojnovej pozemkovej reformy 

v niektorých okresoch na Slovensku; bilančný sumár o výsledkoch revízie prvej 

pozemkovej reformy v ČSR; zoznamy osôb, ktoré sa odvolali proti rozhodnutiam 

konfiškačných komisií; charakteristiky pracovnej činnosti na JRD v Suchohrade 

a Lieskovci; informačné správy Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave 

o nákazách dobytka, o priebehu žatevných a mlatebných prác,  situáciách v zásobovaní 

potravinami a priebehu zimných opráv strojov na STS; materiál vlády ČSR analyzujúci 

poľnohospodársku výrobu v krajine v roku 1953; situačné správy Krajskej správy 

Ministerstva vnútra v Bratislave o protestoch a nepokojoch drobných roľníkov voči 

kolektivizácii a o podávaní žiadostí o vystúpenie z JRD; opatrenia k vytvoreniu 

predpokladov na zaistenie zvýšenia životnej úrovne v roku 1953 – 1954 navrhnuté 

Štátnym úradom plánovacím v Prahe; kópia návrhu uznesenia vlády ČSR ohľadom 

výroby, výkupu, spracovania a odbytu živočíšnych výrobkov; správa podpredsedu Zboru  
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70  povereníkov Štefana Šebestu o opätovne vykonanej kontrole zabezpečenia investícií na 

úseku poľnohospodárstva v prešovskom kraji; správy zmocnenca ministra štátnej 

kontroly pre Slovensko Ľudovíta Benadu o kontrole zlepšenia hospodárenia v živočíšnej 

výrobe na štátnych majetkoch, o hospodárení v Štátnom žrebčíne v Topoľčiankach, 

o nerovnomernom výkupe jatočného hovädzieho dobytka a ošípaných; informačné správy 

Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o nedostatkoch v skladovaní 

poľnohospodárskych komodít, o technických problémoch pri žatevných a mlatebných 

prácach; správy z okresných družstevných konferencií v Ružomberku, Seredi, Žiline, 

Dolnom Kubíne a Partizánskom; opatrenia vykonané proti výskytu vošky makovej 

a ochoreniam ošípaných; správy o hospodárení JRD v období I. polroku 1957, 

o efektívnosti hospodárenia na štátnych majetkoch, o priebehu a stave letných 

poľnohospodárskych prác; riešenie sťažnosti roľníkov z obce Horný Vadičov, okres 

Kysucké Nové Mesto na protizákonný postup miestnych funkcionárov pri zakladaní JRD 

podanej na Kanceláriu prezidenta ČSR a Generálnu prokuratúru; správa z pracovnej cesty 

do ZSSR vykonanej pracovníkmi Povereníctva pôdohospodárstva v dňoch 21. apríla – 4. 

mája 1960; plán rozvoja chovu rýb do roku 1975 vypracovaný Výskumným ústavom 

rybárskym a hydrobiologickým Československej akadémie poľnohospodárskych vied 

v Prahe; správy I. tajomníka ÚV KSS Karola Bacílka z pracovnej cesty vo 

východoslovenskom kraji v máji 1961 a júni 1962; riešenie problematiky výchovy 

poľnohospodárskych kádrov v okrese Dunajská Streda 

 

 

 

Plánovanie                30 

 

 

                                                          12. december 1949, 19. december 1949, 

            31. marec 1954 – 17. jún 1956, 26. september 1957, 12. november 1957, 

                                                                                                     18. august 1959 

71  Materiály Štátneho úradu plánovacieho v Prahe ohľadom operatívneho plánu na rok 1949 

a stavebných investícií zaslané na zasadnutia predsedníctva ÚV KSČ; grafický dodatok k   

Súbornému   plánu  Slovenska   na  rok  1951  zaslaný  generálnemu   tajomníkovi   KSS     
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                                                                                                                                                   30 

71 Štefanovi Bašťovanskému povereníkom – predsedom Slovenského plánovacieho úradu 

Júliusom Bránikom; správy Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o plnení 

plánu v priemyselných podnikoch a situácii v spolupráci medzi Slovenským plánovacím 

úradom a Štátnym úradom plánovacím v Prahe; návrh smerníc X. zjazdu KSČ pre 

zostavenie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva ČSR; správa o rozvoji 

hospodárstva v košickom kraji v rokoch 1949 – 1953 vypracovaná Krajskou službou 

štátneho úradu štatistického v Košiciach; správa Vládnej komisie pre otázky osídľovania 

pohraničia o plnení štátneho plánu rozvoja hospodárstva pohraničných okresov v roku 

1955; informácia povereníka ľahkého priemyslu Miloša Hrušovského o stave štátneho 

plánu na rok 1956; návrh Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu v Bratislave 

na zabezpečenie úloh v odbore rajónového plánovania; pokyny ÚV KSČ k politicko – 

organizačnému zabezpečeniu príprav plánu a štátneho rozpočtu na rok 1957; informácia 

predsedu Slovenskej plánovacej komisie Pavla Majlinga o rozvoji hospodárstva na 

Slovensku v roku 1960   

 

 

 

B. IV. VII. 6. Doprava a spoje                    31 

 

 

 

Automobilová doprava 

 

 

 

                                                                                           10. máj 1954, 17. január 1955 

72  Správy bezpečnostných orgánov o vývoji nehodovosti na cestách v bratislavskom kraji 

v období od 1. januára – 30. apríla 1954 a nespokojnosti zamestnancov automobilovej 

dopravy z dôvodu zastavenia vyplácania prémií 
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Vodná doprava                                               31 

 

 

 

                                                        21. marec 1955, 28. apríl 1956, 22. júl 1957, 

                                                                                                         14. jún 1958                           

73   Hlásenie Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o potopenom nákladnom člne 

na Dunaji pri Devíne; sťažnosť ZO KSS pri národnom podniku Československá plavba 

dunajská na výrobné chyby a nedostatky dodaného remorkéra m. l. Kriváň; stanovisko 

Ministerstva zahraničného obchodu ČSR k možnosti využitia lodí Dunajplavby 

Bratislava pre účely zahraničných zájazdov Čedoku 

 

 

 

 

Železničná doprava           

 

 

 

                                                       14. marec – 23. december 1954, 13. máj 1958, 

                                                                                                 13. september 1962 

74 Situačné správy bezpečnostných zložiek Ministerstva vnútra o pomeroch v železničnej 

doprave; správa pracovníka ÚV KSS ohľadom zabezpečenia uznesení ÚV KSČ 

o železničnej doprave v kraji Bratislava; odstraňovanie nedostatkov v železničnom uzle 

Košice;  

 

 

 

            29. november 1955 

75 Intervencia povereníka dopravy Jozefa Gíretha ohľadom šetrenia skutočností 

nachádzajúcich sa v materiále Zboru povereníkov „Rozbor úrovne riadiacej práce 

Povereníctva dopravy“ 
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                                                                                                                                                   31 

 

Spoje 

 

 

 

                                        23. november 1953, 6. február 1954, 14. február 1955  

76 Návrh povereníka spojov Alexandra Horáka na rozšírenie agendy pôsobnosti tohto 

ústredného orgánu; pripomienky povereníka spojov Alexandra Horáka k referentskému 

návrhu štatútu povereníctva spojov navrhnutému ministrom spojov Dr. Aloisom 

Neumanom; záznam z konzultácie medzi zástupcami Povereníctva spojov a expertom na 

problematiku spojov v ZSSR Ing. Kvašom 

 

 

 

B. IV. VII. 7. Kontrolná činnosť 

 

 

 

                          5. júl 1954, 31. december 1955, 7. január – 20. november 1956, 

                            2. január 1958, 28. november 1959 

77 Informácia predsedu Zboru povereníkov Rudolfa Strechaja o prieskume príčin 

nedostatočnej spolupráce medzi niektorými povereníctvami a povereníctvami; správy 

zmocnenca ministra štátnej kontroly pre Slovensko Ľudovíta Benadu o výsledkoch 

previerok stavu vo výkone revíznej činnosti na niektorých povereníctvach, ústredných 

orgánoch a ich podriadených zložkách; plán previerok a revízií úradu zmocnenca ministra 

štátnej kontroly pre Slovensko na rok 1956; témy hlavných úloh Povereníctva štátnej 

kontroly na rok 1958 
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B. IV. VII. 8. Školstvo              31 

 

 

 

Základné školstvo 

 

 

 

                                           21. február 1955, 28. december 1959, 31. marec 1960 

78  Správa OV KSS v Stropkove o priebehu zmien vyučovacieho jazyka na národných 

školách v obciach Miňovce, V. Olšava, Šandal a Mrazovce; návrh Povereníctva školstva 

na koncepciu obsahu základnej deväťročnej školy; informácia o starostlivosti pionierov 

bratislavských škôl o hroby sovietskych vojakov na Slavíne 

 

 

 

Stredné školstvo 

 

 

 

                                                                               2.december 1953, 21. máj 1960 

79 Problematika zriadenia Domu osvety v Redute a pridelenia budovy pre Štátne 

konzervatórium v Bratislave; zásady bezplatného poskytovania učebníc a školských 

potrieb žiakom všeobecnovzdelávacích škôl, odborných učilíšť, učňovských a odborných 

škôl; intervencia straníckej skupiny ZRPŠ pri XIV. osemročnej strednej škole 

s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach ohľadom zriadenia 9. postupného 

ročníka 
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Vysoké školstvo                                                        31

   

 

 

                                                      20.október 1954 – 5. apríl 1955, 17. máj 1956, 

                               21. apríl 1958, 12. júl 1958, 10. júl 1961, 11. december 1961 

80 Intervencia povereníka školstva Ernesta Sýkoru ohľadom premenovania Slovenskej 

univerzity v Bratislave na Univerzitu Jána Ámosa Komenského; správa Krajskej správy 

Ministerstva vnútra v Bratislave o priebehu promócie absolventov Lekárskej fakulty UK 

v Bratislave; rezolúcia z vysokoškolského aktívu ČSM pri Filologickej fakulte Vysokej 

školy pedagogickej a Vyššej pedagogickej školy v Prešove o zvyšovaní úrovne a ďalšom 

rozvoji vysokých škôl zo dňa 17. mája 1956; žiadosť prof. Miloša Gosiorovského 

o urýchlenie rozhodnutia o jeho menovaní do pracovnej komisie pre rozpracovanie 

otázok národnooslobodzovacieho boja; informácia povereníka školstva a kultúry Ernesta 

Sýkoru o príprave výstavby Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave; informácie o správaní 

albánskych študentov jazykovej prípravy v Senci pri Bratislave 

 

 

                                             13. september 1954, 18. január 1955 – 4. jún 1956,   

                                                                                    1960, 18. september 1962 

81  Informácia predsedu Zboru povereníkov Rudolfa Strechaja o prípravách zákona o zriadení 

ústavov ďalšieho vzdelávania učiteľov a o situácii na školách s vyučovacím jazykom 

ukrajinským v Prešovskom kraji; informácia povereníka školstva Ernesta Sýkoru 

o problematike pripravovanej úpravy učiteľských platov; návrh ministra školstva 

a kultúry Dr. Františka Kahudu o vymedzení právomocí povereníka školstva a kultúry; 

informatívna správa kandidáta ÚV KSS Michala Šušku zo zasadnutia Európskej 

konferencie o výchove dospelých v dňoch 29. august – 4. september 1962 v Hamburgu 
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B. IV. VII. 9. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, športová problematika                    31 

 

 

 

                      6.október 1953, 9. október 1953, 11. jún 1954 – 3. december 1958, 

                                                                    21. jún 1961, 8. január – 14. jún 1962  

82  Problematika nízkej účasti robotníkov na zdravotných rekreáciách; správa Krajskej správy 

Ministerstva vnútra v Bratislave o zhadzovaní chorobopisov Štátneho zdravotného 

ústavu, oblastného ústavu pre Slovensko z lietadiel nad Bratislavou; dodatočné šetrenie 

vo veci poštátnenia sanatórií Palace v Novom Smokovci a Kochovho sanatória 

v Bratislave; správa zmocnenca ministra štátnej kontroly pre Slovensko Ľudovíta Benadu 

o vykonanej previerke plnenia uznesení straníckych a vládnych orgánov na úseku rozvoja 

zdravotníctva s dôrazom na starostlivosť v detských jasliach; nedostatky v plnení 

štátneho rozpočtu na rok 1957 na úseku zdravotníctva; výskyt brušného týfusu v kraji 

Banská Bystrica a Nitra; informácia riaditeľa Štátneho sanatória MUDr. Rusnáka 

o využití preventória na Železnej studničke v Bratislave; správy Krajskej správy 

Ministerstva vnútra v Bratislave o priebehu príprav I. Krajskej spartakiády v Bratislave a 

o majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní; zabezpečenie večerného štadióna TJ 

Slovan Bratislava – CHZJD; dôvodová správa na vypracovanie investičných zámerov 

ohľadom adaptácie letného kúpaliska pod Bratislavským hradom 

 

 

 

B. IV. VII. 10. Národnostná problematika                                                                       32 

 

 

 

Maďari   

 

 

                                                                           24.marec 1954 – 15. november 1956 

83 Správy Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o náladách a dianí medzi 

obyvateľmi maďarskej národnosti na Slovensku 
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Ukrajinci                                                                                                                              32 

 

 

 

                                               4. september 1945, november 1948, 18. január 1960 

84  Prípis Povereníctva SNR pre veci vnútorné ohľadom repatriácie utečencov z Ukrajiny, 

Bieloruska a Poľska; správa o pomeroch v Ukrajinskej národnej rade; vysvetľujúce 

stanovisko redaktora Pravdy Ondreja Klokoča ohľadom článku s nesprávnymi 

informáciami o Ukrajincoch v Prešovskom kraji 

 

 

 

Židia 

 

 

 

                                                4.október 1945, 22. august 1946, 7. október 1946, 

                                                                                                    20. október 1956 

85 Prípis Povereníctva SNR pre veci vnútorné o opatreniach voči protižidovským 

demonštráciám a nepokojom; reakcie Františka Chorváta a Adama Adamata, 

pracovníkov bezpečnostných zložiek na prednášku o antisemitizme zo dňa 22. augusta 

1946; opis správy charakterizujúcej pomery na VI. odbore Povereníctva vnútra 

(spravodajský odbor); správa Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o priebehu 

osláv 150 – výročia uvedenia Chatama Sófera do funkcie hlavného rabína v Bratislave 

 

 

 

Cigáni 

 

 

 

                                                                       18.február 1954 – 21. október 1957 

86  Námety spisovateľa Josefa Sekeru na zlepšenie životnej situácie cigánskeho obyvateľstva 

v ČSR;  odpisy  správ  bezpečnostných  orgánov  a orgánov   miestnej  správy  o činnosti  
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                             32 

86  cigánskeho obyvateľstva na Slovensku; situačná správa ministra vnútra ČSR Rudolfa 

Baráka o cigánskej otázke v ČSR s pripomienkami slovenských straníckych orgánov; 

doplnenie informatívnej správy KV KSS v Košiciach o výtržnosti obyvateľov v obci 

Somotor – Vec, okres Kráľovský Chlmec 

 

 

 

                                                                                                              1946, 1947 

87  Odpisy, kópie spisového materiálu týkajúce sa šetrenia odsunu Richarda Alexyho do 

sústreďovacieho tábora v Poprade; zápisnica zo schôdze odsunovacej komisie zriadenej 

Povereníctvom vnútra 8. mája 1946; správa člena odsunovacej komisie Oskára Valáška 

o priebehu odsunu nemeckého obyvateľstva zo Slovenska; výpoveď Dr. Jána Šipoša 

o občanoch nemeckej národnosti v meste Gelnica; hlásenie o vyňatí Vincenta 

Grossmanna výberovou komisiou pre odsun nemeckého obyvateľstva zo Slovenska 

z odsunu a ponechaní na Slovensku 

 

 

 

B. IV. VII. 11. Cirkevná problematika                                                                              

 

 

                         23.júl 1945, 7.december 1953, 19. marec – 28. september 1954, 

                                                                          3. marec 1956 – 6. október 1962 

88  Odpis prípisu predsedu biskupskej konferencie, arcibiskupa Dr. Karola Kmeťku týkajúci 

sa zachovania a rešpektovania slobody rím. kat. cirkvi na Slovensku; správy a odpisy 

správ Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o zhromaždení priaznivcov 

ilegálneho hnutia Darbisti, o akcii Lurdské svetlo konanej v Rakúsku a mariánskych 

púťach v Bratislavskom kraji; reakcia povereníka miestneho hospodárstva Alexandra 

Horáka a povereníka spojov Jozefa Lukačoviča na petíciu rím. kat. biskupov Ambróza 

Lazíka, Eduarda Nécseya, Jozefa Čárskeho a Róberta Pobožného zaslanú vláde ČSR 

o aktuálnych nevyriešených cirkevno – politických otázkach; správy z konania zjazdu 

rím. kat. duchovných v Prahe 19. decembra 1957 a porady pléna Celoštátneho mierového 

výboru   rím.  kat.  duchovných  v  Dolnom  Smokovci  11. – 14. februára 1958;  spisový  
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                                                                                                                                                   32 

88 materiál Krajskej správy Ministerstva vnútra v Žiline o činnosti skupiny rím. kat. 

duchovných na čele s bývalým biskupským komorníkom Spišskej diecézy Viktorom 

Trstenským; opis žiadosti Biskupského ordinariátu v Rožňave o udelenie štátneho 

súhlasu k menovaniu Alexandra Horáka kanonikom Rožňavskej kapituly; návrh 

prehlásenia rím. kat. duchovných o lojalite k ČSR, budovaniu socializmu a boju za mier; 

informácie o výuke náboženstva na školách v Bratislave; problematika neudelenia 

štátneho súhlasu biskupovi Róbertovi Pobožnému k menovaniu za apoštolského 

administrátora Rožňavskej diecézy; informácia povereníka spravodlivosti Dr. Ladislava 

Geša o chystanom procese proti bývalým učiteľom rehole Školskí bratia Rudolfovi 

Bisovi a spol.; žiadosť predsedu Národného zhromaždenia Zdeňka Fierlingera o šetrenie 

prípadu odsúdeného evanjelického farára Júliusa Madarása zo Spišskej Novej Vsi; správy 

o činnosti protestanských cirkví v ČSR 

 

 

 

B. IV. VII. 12. Voľby 

 

 

 

                                                      9. január 1946, 22. marec 1954 – 8. jún 1955, 

                           15. marec 1957 – 26. máj 1958, 3. marec 1960, 20. apríl 1960, 

                                                                                                    31. august 1962 

89  Opis správy okresného sekretariátu KSS v Levoči o priebehu volieb do národných 

výborov tomto okrese v decembri 1945; správy Krajskej správy Ministerstva vnútra 

v Bratislave o situácii a náladách medzi obyvateľstvom na Slovensku v súvislosti 

s prípravami volieb do národných výborov, Národného zhromaždenia a SNR v období od 

marca do novembra 1954; organizačné pokyny pre krajské a okresné stranícke orgány na 

zabezpečenie volieb v decembri 1954; výťah z informatívnej správy KV KSS v Žiline 

o priebehu doplňovacích volieb v kraji Žilina v máji 1958; zoznam kandidátov na 

poslancov do Národného zhromaždenia a SNR 

 

 

 



 

 

66 

B. IV. VII. 13. Národné výbory                        33 

 

 

 

                                                 1945, 18. január 1946, 1948, 14. november 1955, 

                                            29. november 1955, 19. marec 1957, 16. apríl 1957, 

                                                                                                    27. január  1962 

90 Záznam z diskusie okresnej komisie KSS dňa 19. októbra 1945 týkajúca sa činnosti 

národných výborov; činnosť a počty národných výborov v povojnovom období 

v jednotlivých okresoch Slovenska; prípis Povereníctva vnútra o konaní volieb do ONV 

a MNV v januári 1946; návrh Povereníctva vnútra na zmeny v administratívnom členení 

týkajúce sa sídiel obvodných a okresných národných výborov; odpis správy zmocnenca 

ministra štátnej kontroly pre Slovensko Ľudovíta Benadu o príčinách zdĺhavého 

vybavovania sťažností na KNV v Košiciach;  

materiály zo schôdzí Obvodného národného výboru Bratislava – Nivy: 

19. marec 1957 

Pozvánka; návrh na zvolanie 17. pracovného zasadnutia Obvodného národného výboru 

Bratislava – Nivy; správa o výsledkoch výchovnovyučovacieho procesu na 

všeobecnovzdelávacích školách v obvode za I. polrok šk. r. 1956/57 a o výchovnej 

činnosti na MŠ a DM; správa o prevedených opatreniach za účelom ochrany mládeže 

pred škodlivými vplyvmi; informatívna správa o realizácii nového zákona o sociálnom 

zabezpečení a nových agend, ktoré boli na odbor presunuté; správa o činnosti 

a hospodárskych výsledkoch domových správ za rok 1956 

16. apríl 1957 

Pozvánka; vyhodnotenie polročnej činnosti starostlivosti o poslancov v roku 1956/57; 

návrh na schválenie zoznamu abiturientov jedenásťročných stredných škôl, odporúčaných 

pre štúdium na vysoké školy; rozpis plánu rozvoja poľnohospodárstva, školstva, 

zdravotníctva a miestneho hospodárstva na rok 1957; správa o podrobnom rozpise 

rozpočtu ObvNV Nivy na rok 1957; správa o plnení úloh štátneho náboru, o osídlení 

pohraničia a rozmiestnení dorastu do učebného pomeru v I. štvrťroku 1957; návrh na 

uznesenia pre zasadnutie ObvNV Nivy, ktoré sa bude konať dňa 25. apríla 1957; tézy 

referátu pre zasadnutie ObvNV Nivy, ktoré sa bude konať 25. apríla 1957 
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B. IV. VII. 14. Súdnictvo                                                                                                       33 

 

 

                 /1945, 1946/, 27. november 1954, 13. máj 1955, 

                                                                                                   10. február 1956 

91  Správa o činnosti ľudových súdov v povojnovom období v Košickej oblasti; preverovanie 

činnosti prokurátora Dr. Jána Feješa a predsedkyne senátu Krajského súdu v Bratislave 

Dr. Alžbety Tratnerovej; správa Generálnej prokuratúry o vykonaní prvej etapy amnestie 

vyhlásenej rozhodnutím prezidenta ČSR zo dňa 9. mája 1955; prípis námestníka 

generálneho prokurátora pre Slovensko Dr. Ladislava Gešu krajským a okresným 

prokurátorom ohľadom podávania správ v konkrétnych trestných veciach 

 

 

 

B. IV. VII. 15. Veda                          

 

 

  

                              20. august – 24. december 1954, 25. marec – 4. august 1955, 

                               17. júl 1956, 20. október 1956, 9. apríl 1959, 29. apríl 1959, 

92  Problematika stiahnutia publikácie Dr. Alexandra Vasilieviča Isačenka Gramatická stavba 

ruského jazyka v porovnaní so slovenským z knižného trhu; kritika priebehu členskej 

schôdze ZO KSS pri SAV dňa 29. septembra 1953 Karolom Bacílkom; problematika 

začlenenia Československo – sovietskeho inštitútu do sústavy SAV; intervencia Miloša 

Gosiorovského za svoje menovanie členom – korešpondentom SAV; kritika pomerov 

v strojárenskej výrobe na Slovensku akademikom, riaditeľom Výskumného ústavu 

zváračského Jozefom Čabelkom; schválenie akademika Ivana Braunera do funkcie 

predsedu pobočky Československej akadémie poľnohospodárskych vied v Bratislave 
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B. IV. VII. 16. Tlač                                                                                                                  33 

 

 

 

Redakcie 

 

 

 

Nová Mysl 

 

 

 

                                                                                                  14. marec 1956 

93  Žiadosť redakcie časopisu ÚV KSČ Nová Mysl o napísanie článku Politika KSČ – 

životný základ ľudovodemokratického zriadenia zaslaná Karolovi Bacílkovi  

                                   

            

          

Pravda  

 

 

 

                                                                          19. júl 1954, 4. november 1955 

                                                                      2. august 1957 – 27. február 1958 

94  Problematika zabezpečenia leteckého zasielania novinových matríc z Bratislavy do Žiliny 

a Košíc; informácie šéfredaktora Miloša Marku o pomeroch v redakcii; uvoľnenie 

šéfredaktora Miloša Marku a schválenie Ondreja Klokoča do tejto funkcie 
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Predvoj               33 

 

 

 

                                                                                            22. september 1959 

95  Žiadosť hlavného redaktora Miloša Marku o prehodnotenie uznesenia o výške nákladu 

a štvrťročnom vydávaní farebnej prílohy 

 

 

 

Smena 

 

 

 

                                                                 22. september 1956, 11. marec 1957 

96  Žiadosť predsedu SÚV ČSM Milana Rázusa o riešenie problematiky umiestnenia redakcie 

na ulici Dostojevského rad v Bratislave; intervencia predsedu vlády ČSR Viliama 

Širokého ohľadom riešenia bytovej problematiky hlavného redaktora Leopolda 

Podstupku a predsedu ZO KSS Pavla Koyša 

 

 

 

Szabad Földmüves 

 

 

 

                                                                                                       29. júl 1961 

97   Informácia o samovražde šéfredaktora Alexandra Majora 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 

Új Szó                                                                                                                                        33 

 

 

 

                                                                                                                    S.d 

98  Intervencia Karola Bacílka ohľadom neznižovania rozsahu strán denníka   

 

 

 

Večerník 

 

 

 

             20.august 1962, 22. august 1962, 29. august 1962 

99  Kritika článku Živočíšne resty zavinili krmoviny uverejnenom dňa 20. augusta 1962 

 

 

 

 

Vydavateľstvá                                                                                                                         

 

 

 

Pravda 

 

 

 

                                                              26. november 1954, 27. september 1955 

100 Správa Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o činnosti Jozefa Jakubka, 

príbuzného redaktorky Anny Hyskovej; zoznam chýbajúceho hnuteľného majetku zistený 

pri generálnej inventúre vydavateľstva 
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Práca                            33 

 

 

 

                    1955 

101  Šetrenie nedostatkov vo vydavateľstve na ktoré poukázala pracovníčka Júlia Lejolleová 

 

 

 

Slovenská kniha 

 

 

 

                           25.apríl 1955, /1956/ 

102 Správa Ministerstva štátnej kontroly ČSR o vykonanej previerke hospodárenia  

v národnom podniku Slovenská kniha; správa o zničení kníh v Košickom a Prešovskom 

kraji 

 

 

 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo 

 

 

 

                            /1958/ 

103 Správa bezpečnostných orgánov o pracovníkovi archívu nakladateľstva Karolovi  

Müllerovi 
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Svet socializmu                                                33 

 

 

 

                         1. október 1955 

104  Spisový materiál týkajúci sa pomerov a diania vo vydavateľstve 

 

                                                                    8. september 1945, 10. február 1954,                                                                                    

                                                                  25. január 1956 – 19. december 1959 

105 Prípis Povereníctva SNR pre veci vnútorné ohľadom evidencie časopisov vydaných na 

Slovensku; správa tajomníka ÚV KSS Pavla Davida o pobyte amerického novinára Noela 

Fielda a jeho manželky na Slovensku; správa predsedu Zboru povereníkov Rudolfa 

Strechaja o stave distribúcie tlače prostredníctvom Poštovej novinovej služby; opis 

správy II. zvláštneho odboru Ministerstva vnútra ČSR o zásielkach tlačovín 

z kapitalistických štátov v čase od 1. januára do 20. apríla 1957; denné hlásenie č. 49 

Správy tlačového dozoru Povereníctva vnútra zo dňa 17. októbra 1958; prípis oddelenia 

propagandy a agitácie ÚV KSČ o usporadúvaní tlačových porád a konferencií 

 

 

                                                                                                                                

B. IV. VII. 17. Kultúra            34 

 

 

 

Divadelníctvo 

 

 

 

             24. október 1953, 20. júl 1957 

106 Informácia podpredsedu Zboru povereníkov Antona Nedvěda o oslavách 36. výročia 

VOSR v Národnom divadle v Bratislave; materiál o výmennom zájazde činoherných 

súborov Národných divadiel z Bratislavy a Budapešti 
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Hudba                            34 

 

 

 

                                                                                             1960, 28. august 1961 

107 Správa bezpečnostných orgánov o skladateľovi Jánovi Cikkerovi a jeho názoroch na 

operu Tiene; cyklus piesní Ozveny z povstaleckých hôr od skladateľa Tibora 

Andrašovana 

 

 

 

Výtvarníctvo 

 

 

 

                                                                            5. január 1955 – 19. marec 1958 

108 Žiadosť Karola Bacílka o preverenie Vladimíra Vestenického, vedúceho tajomníka Zväzu 

československých výtvarných umelcov; správa zmocnenca ministra štátnej kontroly pre 

Slovensko Ľudovíta Benadu o previerke na Povereníctve kultúry, na úseku výtvarného 

umenia; informácia zaslúžilého umelca Janka Alexyho o gobelíne Smrečany vystavenom 

v Slovenskej národnej galérii v Bratislave; prosba maliara Imra Weinera – Kráľa o nákup 

svojich obrazov administratívou ÚV KSS 

 

Literatúra                           

 

                                                          10. september 1954 – 8. apríl 1958, 27. jún 1960, 

                  29. január 1962, 16. jún 1962 

109 Správa Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o situácii vo Zväze slovenských 

spisovateľov; intervencia predstaviteľov Zväzu slovenských spisovateľov Jána Kostru 

a Ctibora Štítnického ohľadom uverejnenia článkov Dominika Tatarku a Ladislava 

Mňačku; správy bezpečnostných orgánov o konaní a výpovediach niektorých 

spisovateľov na Slovensku; správa povereníka štátnej kontroly Ľudovíta Benadu 

o výsledku  previerky   hospodárenia  vo  Zväze  slovenských spisovateľov; problematika  
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                                                                                                                                                   34 

109 schvaľovania rukopisu románu Mila Urbana Zhasnuté svetlá; list Františka Hečku 

o dôvodoch ukončenia svojho pôsobenia v Národnom zhromaždení; informácie Krajskej 

správy Ministerstva vnútra v Bratislave o odpredaji písomností Emilom Boleslavom 

Lukáčom Matici Slovenskej; posudok na knihu Rudolfa Strechaja Kvety družby 

a bratstva vypracovaný III. oddelením ÚV KSS a šetrenie minulosti publicistu Štefana 

Rudohradského      

 

 

       

Film 

 

 

 

                30. január 1958 

110 Informácia Karola Bacílka o nedostatkoch vo filme režiséra Paľa Bielika Štyridsaťštyri 

zaslaná tajomníkovi ÚV KSČ Jiřímu Hendrychovi 

 

 

 

Kultúra a osveta 

 

 

 

        10. máj 1955, 28. január 1957, 27. október 1958, 

                          1962 

111 Riešenie problematiky poskytnutia príspevku na dokončenie výstavby Parku kultúry 

a oddychu v Bratislave; otvorenie reprezentačnej výstavnej siene a predajne Ústredia 

ľudovej umeleckej výroby v Prahe; správa z prieskumu zástupcov MV KSS v Bratislave 

v Parku kultúry a oddychu; problematika riešenia výstavby Domu umenia a architektúry 

v Bratislave; plán rozvoja úpravy a výstavby kultúrno – osvetových zariadení na roky 

1962 – 1980 vypracovaný MV KSS v Bratislave 
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                          3. september 1953, 4. apríl 1956 – 25. marec 1960                   35 

112 Správa Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave o trockistoch; odpis posudku 

riaditeľa Ústavu teoretickej a aplikovanej mechaniky ČSAV v Prahe prof. Bedřicha 

Hacara ohľadom stavby K 110 na Pražskom hrade a jej vplyvu na ostatné hradné objekty; 

bulletiny Správy tlačového dozoru Povereníctva vnútra týkajúce sa zásahov v tlači 

s kultúrno – spoločenským obsahom; opisy správ pracovníka aparátu ÚV KSS Tomáša 

Slouku o zájazdoch SĽUK-u do NSR  

 

 

 

B. IV. VII. 18. Rozhlas, televízia                                                                                            36 

 

 

 

                  17. august 1954 – 6. február 1956 

113 Správa predsedu Zboru povereníkov Rudolfa Strechaja o situácii v Československom 

rozhlase v Bratislave; správa Ministerstva spojov ČSR ohľadom vykonaného merania 

počuteľnosti rozhlasového vysielania na Slovensku; problematika umiestnenia 

a následnej výstavby televízneho vysielača a štúdia v Bratislave v lokalite Kamzík 

 

 

 

B. IV. VII. 19. Odborové hnutie a masové organizácie 

 

 

 

Svetová odborová federácia 

 

 

 

                                                                          10. február 1956. 18. apríl 1956 

114 Agentúrne správy Ministerstva vnútra ČSR o dôvodoch zákazu činnosti Svetovej 

odborovej federácie vo Viedni 
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Slovenský ústredný výbor Sokola                                                                                             36 

                                                              

 

 

                                                                         20. október 1953, 5. december 1953 

115 Spisový materiál ohľadom vykonaného šetrenia a kontroly nedostatkov v hospodárení 

Slovenského ústredného výboru Sokola v Bratislave  

 

 

 

Slovenský ústredný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva                    

 

 

 

                                                                              16. máj 1955, 20. december 1956 

116 Reakcia vedúceho tajomníka SV ZČSSP Sama Falťana na kritiku a metódy svojej práce; 

informácie Karola Bacílka o výhernej lotérii Dedo Mráz, ktorú zorganizoval KV ZČSSP 

v Bratislave 

 

 

 

Zväzarm                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                       27. august 1957  

117  Materiál zo zasadnutia predsedníctva Slovenského výboru Zväzarmu: 

27. august 1957 

Správa o plnení hlavných úloh na I. polrok 1957 
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                                                                                                          /1945/, 1960                    36 

118 Správa o počte a aktivitách masových organizácií v okresoch východného Slovenska; 

štatistický prehľad predpokladaného zníženia počtu pracovníkov slovenských výborov 

masových organizácií v dôsledku novej systemizácie 

 

 

 

B. IV. VII. 20. Verejná mienka, nálady a reakcie obyvateľstva na vnútropolitické 

a zahraničnopolitické udalosti 

 

 

 

                                                                12. september 1953 – 16. február 1960 

119 Situačné správy a hlásenia bezpečnostných a straníckych orgánov na reakcie 

obyvateľstva v súvislosti s pripravovaným znižovaním cien tovaru dennej spotreby, 

predĺžením základnej vojenskej služby, konaním XX. zjazdu Komunistickej strany 

Sovietskeho zväzu, pripravovaným rozšírením pôsobnosti slovenských národných 

orgánov, voľbou nového prezidenta ČSR a novou územnou reorganizáciou 

 

 

 

B. IV. VII. 21. Články, prejavy, rozhovory, referáty                                                       37 

 

 

 

Články Karola Bacílka 

 

 

 

                                                                          19. august 1959, 25. apríl 1960 

120 Článok Význam Slovenského národného povstania v národnooslobodzovacom boji 

československého ľudu napísaný pre denník Moskovská Pravda – 19. august 1959; 

článok 15 rokov ľudovodemokratického Československa vypracovaný pre časopis 

Scientei reagujúci na budovateľské úspechy v ČSR – 25. apríl 1960 
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Cudzie príspevky                                                                                                                    37    

 

 

 

                                                                 19.máj 1956 – 5. december 1959, 1959 

121 Článok Eda Friša reagujúci na vnútrostranícku diskusiu po zasadnutí pléna ÚV KSČ 

v marci 1956 – 19. máj 1956; opis článku autora Rezső Szalatnaia Putovanie Slovenskom 

podávajúci obraz krajiny druhej polovice 50. tych rokov – Magyar Nemzet 30. 

september, 2. október 1956; opis článku autora D. Zelmanoviča obsahujúci výpoveď 

vdovy po László Rajkovi Júlie Rajkovej – Népszava 30. september 1956; opis článku 

Mladena Oljača Opatrní potomci Jána Husa z Československa reagujúci na pobyt 

juhoslovanských novinárov v ČSR – Mladosť Belehrad 5. december 1956; opis článku 

Slovensko pod pražským jarmom kritizujúci pomery v ČSR – Neue Zürcher Zeitung 14. 

august 1957; koncept článku Jána Kubača Spojenie... podávajúci momenty týkajúce sa 

nadviazania prerušeného rádiového spojenia s Moskvou Karolom Bacílkom počas II. 

svetovej vojny – 13. február 1959; opis článku Slovensko pod komunistickým jarmom 

kriticky reagujúci na pomery na Slovensku v druhej polovici 50.tych rokov – Neue 

Zürcher Zeitung S. d.; článok Hodní synovia vlasti hodnotiaci činnosť partizánskeho 

oddielu Michaila Michailoviča Trifonova /Jugova/ pôsobiaceho na Slovensku – S. d.; 

článok o veliteľovi partizánskej brigády Antonovi Antonovičovi Aroneckom /Anatolij 

Snežinský/ operujúcej na Slovensku – S. d. 

 

 

 

Prejavy Karola Bacílka 

 

 

 

                                                                  1946, 2. september 1959, 24. máj 1961 

                                                                                                     25. február 1963 

122 Prejav v parlamente reagujúci na konsolidáciu pomerov v povojnovom období v ČSR – 

1946; prednáška o význame SNP a bojov o Duklu prednesená v Hradci Králové –                    

2. september 1959;  prejavy  na  zasadnutí  pléna OV KSS v Humennom a s funkcionármi  
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                                                                                                                                                  37 

122 KSS okresu Rožňava venované problematike rozvoja Východoslovenského kraja – 24. 

máj 1961; prejav prednesený v Parku kultúry a oddychu v Bratislave pri príležitosti 15. 

výročia februárových udalostí – 25. február 1963; prejav venovaný ukrajinskej otázke – 

S. d.; predvolebný prejav k voličom III. volebného obvodu v Bratislave – S. d.; 

Buržoázny nacionalizmus – ideológia nepriateľov ľudu reagujúci na dianie v ČSR v prvej 

polovici 50. tych rokov – S. d. 

 

 

 

Cudzie prejavy   

 

 

 

                                                    8.apríl 1945, 26. marec 1954, 19. august 1955, 

                                                                                                    13. august 1959 

 

123 Prejav Klementa Gottwalda na pracovnej porade funkcionárov KSS v Košiciach – 8. apríl 

1945; záznam prejavu sovietskeho politika Anastaza Mikojana na zasadnutí Rady 

vzájomnej hospodárskej pomoci – 26. marec 1954; prejav tajomníka ÚV KSS Augustína 

Michaličku pri príležitosti odhalenia pamätníka SNP na Donovaloch – 19. august 1955; 

prednáška armádneho generála Ludvíka Svobodu v Bratislave venovaná vojenským 

udalostiam na Dukle – 13. august 1959                                                                                                              

 

 

 

Rozhovory a vystúpenia 

 

 

 

                                                                                                     6.august 1960 

124 Rozhovor Karola Bacílka s redaktormi časopisu Zeit im Bild o otázkach socialistického 

vývoja Slovenska – 6. august 1960; materiál k diskusii o práci strany a prípravách SNP 

v redakcii Života strany v Prahe – S. d. 
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Referáty Karola Bacílka                                                                                                           37  

 

 

 

                                                           25. október 1945, 31. október 1956, 1959, 

                                                                              25. jún 1961, 14. január 1963 

125 Referát zo zasadnutia pléna ÚV KSS venovaný otázkam konsolidácie pomerov v strane 

a jednotnému postupu vytýčenému v programovom vyhlásení – 25. október 1945; referát 

na tému Situácia v Maďarsku a úlohy KSS prednesený na krajskom aktíve komunistov – 

funkcionárov v Bratislave – 31. októbra 1956; referát z osláv 15. výročia SNP v Banskej 

Bystrici – 1959; referát venovaný 40. výročiu založenia KSČ prednesený na OV KSS 

v Liptovskom Mikuláši – 25. jún 1961; stenografický záznam referátu venovanému 

ideologickým otázkam v kultúre, tlači, rozhlase, filme prednesený na stretnutí zo 

zástupcami týchto oblastí v Bratislave – 14. január 1963; referát z konania aktívu 

komunistov venovaný osobe bývalého ministra vnútra ČSR Rudolfa Baráka – S. d. 

 

 

 

B. IV. VII. 22. Korešpondencia                                                                                              38 

 

 

Listy adresované Karolovi Bacílkovi a koncepty odpovedí na ne 

 

 

Od osôb 

 

 

                                                                       21. december 1955 – 21. máj 1958, 

                                                                           9. apríl 1960 – 28. október 1962 

126 Alexy Janko, maliar; Dolanský Jaromír, Dr., prvý podpredseda vlády ČSR; Dvořák 

Jaroslav, Dr; Fábry Zoltán; Krivov; Kubač František, predseda SNR; Mareček Rudolf, 

priekopník Interhelpa v ZSSR; Nedomovci; Neuman Alois, minister spravodlivosti ČSR; 

Paulovič Alexander, povereník SNR pre štátnu kontrolu; Petrová Gergana; Petrek Jozef; 

Schneider  Trnavský  Mikuláš,  hudobný  skladateľ;  Suchoň  Eugen,  hudobný skladateľ;  
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                                                                                                                                                   38 

126 Takáč Samo, povereník SNR pre výstavbu; Věňsek František; Vodička Jan, predseda ÚV 

Zväzu protifašistických bojovníkov; Zguriška Zuzka, spisovateľka – počet – 21 

 

 

 

                                                                                                       21. január 1959 

127 Neurčený odosielateľ – počet – 1 

 

 

 

Od inštitúcií                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                 19. december 1957 

128  Žiaci Národnej školy v Borskom Svätom Jure – počet – 1 

 

 

 

Oznámenia o úmrtí, vyjadrenia sústrasti pozostalým a poďakovania za prejavy sústrasti 

 

 

 

                                        4. máj 1955, 13. november 1957, 19. november 1957, 

                                                                                              12. december 1958 

129 Horváth Imre, minister zahraničných vecí MĽR; Martanovič Rudolf, predseda KNV  

v Bratislave; Zápotocký Antonín, prezident ČSR – počet – 15 
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Listy Karola Bacílka                                                                                                                 38 

 

              

                                                                                                       24. január 1959 

130 Múzeum N. A. Ostrovského v Soči – počet – 1 

 

                                                                                                  

                                                                                5. máj 1955 – 2. október 1962                  39                            

131 Blahoželania k narodeninám, k Novému roku, ďakovné a pozdravné listy, pozvania na 

spoločenské akcie adresované Karolovi Bacílkovi a koncepty odpovedí na ne 

 

 

                                                                                      4. apríl 1955 – 20. jún 1960                40 

132 Blahoželania k narodeninám, pozdravné listy a koncepty listov Karola Bacílka osobám: 

Beran Oldřich, minister stavebníctva ČSR; Černík Oldřich, tajomník ÚV KSČ; Dolanský 

Jaromír, Dr., prvý podpredseda vlády ČSR; Dubček Štefan; Dvořák Richard, minister 

zahraničného obchodu ČSR; Jozef; Kafková Františka; Krosnář Josef, minister štátnej 

kontroly ČSR; Nejedlý Zdeněk, Prof., prezident ČSAV; Novotná Božena, manželka 

prezidenta ČSR; Novotný Antonín, prezident ČSR a I. tajomník ÚV KSČ; Rais Štefan, 

oblastný riaditeľ ČTK; Saburov A. N., generálmajor ZSSR; Ťažký Anton; Šimůnek 

Otakar, Ing., podpredseda vlády ČSR a predseda ŠPK – počet – 18 

 

 

B. IV. VII. 23. Rôzne                                                                                                               

 

 

                                                        /1945/, 3. október 1947, 1954, 9. marec 1956, 

                                                              30. apríl 1957, 5. máj 1958, 19. máj 1960, 

                                                                                                          17. apríl 1961 

133 Memorandum požadujúce opätovnú štátnu suverenitu Slovenska adresované utečencom 

nachádzajúcim sa v Purfingu, v Bavorsku; odpis spisu Úradu predsedníctva Zboru 

povereníkov týkajúci sa pripojenia obcí Dunajského predmostia – Čunova, Jaroviec 

a Rusoviec k ČSR; správa pracovníka sekretariátu ÚV ČSM Jozefa Janíka o pobyte 

bývalého  hlásateľ  a   rozhlasu  Slobodná  Európa   Bruna  Foltu  na  Slovensku;  riešenie  
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                                                                                                                                                 40 

133 problematiky výberu pracovníkov zo Slovenska pre prácu v zastupiteľských službách; 

záznam zo schôdze vládnej komisie pre pohraničie pri Úrade predsedníctva vlády ČSR zo 

dňa 8. apríla 1957; smernice Ministerstva financií ČSR o poskytovaní darov 

v zahraničnom styku pri oficiálnych návštevách a pobyte oficiálnych predstaviteľov; 

pokyny Ministerstva zahraničných vecí ČSR ohľadom úpravy protokolárnej praxe voči 

konzulárnemu zboru v Bratislave  
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                                                Zoznam použitých skratiek a značiek 

 

 

 

BKS        Bulharská komunistická strana 

ČSAV        Československá akadémia vied 

ČSR        Československá republika 

ČSSR        Československá socialistická 

        republika 

ČSM        Československý zväz mládeže 

DM        domovy mládeže 

Dr.        doktor 

HUKO        hutný kombinát 

CHZJD       Chemické závody Juraja 

        Dimitrova 

Ing.        inžinier 

J. V. Stalin       Jozef Visarionovič Stalin 

JRD        jednotné roľnícke družstvo 

KNV        krajský národný výbor 

kpt.        kapitán 

KSČ        Komunistická strana 

        Československa 

KSK        Komisia straníckej kontroly 

KSS        Komunistická strana Slovenska 

KV KSS       krajský výbor Komunistickej 

        strany Slovenska 

KV ZČSSP       krajský výbor Zväzu česko- 

        slovensko – sovietskeho 

        priateľstva 

KS ZSSR       Komunistická strana Zväzu 

        sovietskych socialistických 

        republík 

ĽM        Ľudové milície 
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MDŽ        Medzinárodný deň žien 

MIS        Military Inteligence Service 

        (Vojenská spravodajská služba) 

mjr.        major 

MĽR        Maďarská ľudová republika 

MNV        miestny národný výbor 

MNB        Ministerstvo národnej 

        bezpečnosti 

MŠ        materské školy 

MUDr.        doktor medicíny 

MV KSS       mestský výbor Komunistickej 

        strany Slovenska 

n. p.        národný podnik 

npor.        nadporučík 

NSR        Nemecká spolková republika 

N. S. Chruščov      Nikita Sergejevič Chruščov 

Obv NV       obvodný národný výbor 

ONV        okresný národný výbor 

OV KSS       okresný výbor Komunistickej 

        strany Slovenska 

PĽR        Poľská ľudová republika 

ppor.        podporučík 

prof.        profesor 

rím. kat.       rímsko katolícky 

ROH        Revolučné odborové hnutie 

SAV        Slovenská akadémia vied 

S. d.        sine data (nedatované) 

SNP        Slovenské národné povstanie 

SNR        Slovenská národná rada 

SPD        Sozialistische Partei 

        Deutschland (Nemecká  

        socialistická strana) 

spol.        spoločníci 

st.        starší 
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STS        strojno – traktorová stanica 

S ÚV ČSM       Slovenský ústredný výbor 

        Československého zväzu mládeže 

SVŠT        Slovenská vysoká škola technická 

SV ZČSSP       Slovenský výbor Zväzu česko- 

        slovensko – sovietskeho 

        priateľstva 

šk. r.        školský rok 

ŠPK        Štátna plánovacia komisia 

TJ        telovýchovná jednota  

USA        Spojene štáty americké 

UK        Univerzita Komenského 

ÚV        ústredný výbor (Ústredný výbor 

        Komunistickej strany Slovenska) 

ÚV KSČ       Ústredný výbor Komunistickej 

        strany Československa 

ÚV KSS       Ústredný výbor Komunistickej 

        strany Slovenska 

VKS/b        Všezväzová komunistická strana 

        (boľševikov) 

VČK – GPU       Všeruská mimoriadna komisia – 

        Hlavná politická správa ľudového 

        komisariátu vnútra 

VOSR        Veľká októbrová socialistická 

        revolúcia 

ZO KSS       základná organizácia Komunistic- 

        kej strany Slovenska 

ZRPŠ        Združenie rodičov a priateľov  

        školy 

ZSSR        Zväz sovietskych socialistických 

        republík 

zv.        zväzok 
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                                                              Register zemepisný 

 

 

B 

 

Banská Bystrica        55, 63, 63, 125 

Bavorsko, Nemecko      132 

Belgicko        59 

Berlín, Nemecko        17 

Béša        60 

Biela Skala          9 

Bielorusko        84 

Blízky východ        14 

Borský Svätý Jur      128 

Bratislava          9, 11, 47, 49, 54,  

        56, 57, 58, 59, 61, 

        62, 63, 64, 65, 66, 

        68, 69, 70, 71, 72, 

        73, 74, 79, 80, 82, 

        83, 85, 88, 89, 90, 

        91, 92, 94, 96, 100, 

      106, 108, 109, 111,  

      112, 113, 115, 116, 

      122, 123, 125, 129, 

      133 

Bratislava – Nivy        90 

Bratislava – Rača        54 

Bratislavský kraj        19, 72, 74, 88 

Budapešť, Maďarsko        18, 106 

Bystré        62 
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Č  

 

ČSR, Československá republika        11, 13, 14, 15, 16,    

        17, 19, 20, 45, 49, 

        51, 54, 56, 57, 62, 

        65, 66, 68, 70, 71, 

        73, 86, 88, 91, 96, 

      102, 105, 112, 114, 

      119, 120, 121, 122, 

      125, 126, 129,132, 

      133 

   pozri aj ČSSR a Československo 

ČSSR, Československá socialistická republika      55 

   pozri aj ČSR a Československo 

Československo        11, 12, 14, 15, 16, 

        17, 19, 20, 45, 49, 

        51, 54, 56, 57, 62, 

        62, 65, 66, 68, 70, 

        71, 73, 86, 88, 91, 

        96, 102, 105, 112, 

      114, 119, 120, 121,  

      122, 125, 126, 129, 

      132, 133 

Čína      16 

   pozri aj Čínska ľudová republika 

Čínska ľudová republika      16 

Čunovo      133 

 

 

D 

 

Devín        49, 73 

Dukla      122, 123 

Dunaj, rieka        54, 68, 73 
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Dunajská Streda, okres        70 

Dúbravka        49 

Dolné Naštice        19 

Dolný Kubín        70 

Dolný Smokovec        88 

Donovaly      123 

Dostojevského rad, ulica v Bratislave       96 

 

 

E 

 

Egypt, Afrika           14 

Európa            82 

 

 

F 

 

Francúzska republika          17 

 

 

 

G 

 

Galanta, okres           56 

Gelnica           87 

Giraltovce, okres          62 

Ghana, Afrika           14 

Guinea, Afrika          14 

 

 

 



 

 

90 

 

H 

 

Hamburg, Nemecko          81 

Handlová           50, 56 

Hájniky           50 

Heľpa            69 

Horehronie           69 

Horný Vadičov          70 

Hradec Králové, Česká republika      122 

 

 

I 

 

Ilava            11 

Indická ľudová republika         16 

Indočína, Ázia           16 

 

 

J 

 

Jarovce           17, 133 

Javorina, vojenský obvod         49 

 

 

K 

 

Kamzík, lokalita v Bratislave       133 

Karlova Ves           49 

Katyň, Poľsko           54 

 



 

 

91 

Kežmarok, vojenský výcvikový priestor       49 

Kladno, Česká republika         11 

Kolárovo           59 

Komárno           62 

Konrádovce           52 

Košice            11, 54, 56, 62, 67, 

            71, 74, 79, 86, 90, 

            94, 123 

Košická oblasť          91 

Košický kraj           56, 71, 102 

Kórea            16 

Kráľovský Chlmec, okres         86 

Kysucké Nové Mesto, okres         70 

 

 

L 

 

Laborec, rieka           68 

Latinská Amerika          15 

Latorica, rieka           68 

Levoča            89 

Liptovská Mara, vodné dielo         68 

Liptovský Mikuláš        125 

Lieskovec           70 

Londýn, Veľká Británia         11 

 

 

M 

 

Maďarská ľudová republika         18, 52, 54, 125, 

          129 

   pozri aj Maďarsko 
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Maďarsko           52, 54, 68, 125, 

          129 

Martin            63  

Medzilaborce, okres          65 

Miňovce           78 

Mlyňany           70  

Mongolská ľudová republika         16 

Moskva, Rusko          12, 19, 121 

Mrazovce           78 

 

 

N 

 

Nemecká spolková republika       112 

   pozri aj Nemecko    

Nemecko           17 

Nitra            53, 54, 65, 82 

Nitriansky kraj          53, 82 

Nivy, lokalita v Bratislave         90 

Nová Baňa, okres          62 

Nový Smokovec          82 

 

 

P 

 

Partizánske           63, 70 

Piešťany           12 

Podhradie, lokalita v Bratislave        62 

Pohorelá           69 

Poľská ľudová republika         17 

   pozri aj Poľsko 
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Poľsko            84 

Poprad            87 

Praha, Česká republika         65, 70, 71, 88, 111, 

          112, 123 

Prešov              9, 54, 65, 68, 80 

Prešovský kraj            9, 60, 65, 68, 70, 

            81, 84, 102  

Príbovce, vodohospodárska nádrž        68 

Purfing, Nemecko        133 

 

 

R 

 

Rakúsko           17, 68, 88 

Riečka            46 

Rožňava           49, 62, 88 

Rožňavský okres        122 

Rusovce         133 

Ružomberok           70  

 

 

S 

 

Senec            80 

Sereď            70 

Slavín, lokalita v Bratislave         62 

Slovensko             9, 11, 12, 13, 18, 

            52, 54, 58, 59, 65, 

            67, 68, 69, 70, 71, 

            77, 82, 83, 86, 87, 



 

 

94 

Slovensko           88, 89, 90, 105, 

          108, 109, 113, 118, 

          121, 124, 133 

Slovenský štát           11 

Soči, Gruzínsko        130 

Smrečany         108 

Sotomor – Vec          86 

Spišská Nová Ves          63, 88 

Spojené štáty americké         14, 15, 17, 49 

Srážske           57 

Strečno           50 

Stredný východ          14 

Stropkov           78 

Suchohrad           70 

Sučany            68 

Svidník             9, 62 

 

 

 

Š 

 

Šaľa            57 

Šandal            78 

Šumiac           69 

Švermovo           69 

 

 

T 

 

Togo, Afrika           14 

Topoľčianky           70 

Trnava, okres           56 



 

 

95 

Turiec            68 

Turňa            62 

 

 

U 

 

Uh, rieka           68 

Ukrajina           84 

 

 

V 

 

Valkovňa           69 

Veľká Británia          17 

Veľké Chrášťany          54 

Vištuk            54 

Viedeň, Rakúsko        114 

V. Olšava           78 

Vysoké Tatry           67 

Východné Slovensko            9, 65, 118 

Východoslovenský kraj         70, 122 

 

 

 

Z 

 

Západné Nemecko          49 

   pozri aj Nemecko a Nemecká spolková republika 

Západné Slovensko          58 

   pozri aj Slovensko 
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ZSSR, Zväz sovietskych socialistických republík      11, 19, 54, 66, 70, 

            76, 119, 132  

Zvolen            55 

 

 

Ž 

 

Žarnovica           62 

Železná studnička, lokalita v Bratislave       82 

Žilina              9, 68, 70, 88, 89, 

            94 

Žilinský kraj           10 

Žitomír, Ukrajina          50 

Žiar nad Hronom          62, 63  
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                                                                  Register osobný 

 

 

 

A 

           

Adamat, Adam, pracovník bezpečnostných zložiek      85 

Alexy, Janko, maliar        108, 126 

Alexy, Richard          87 

Andrašovan, Tibor, hudobný skladateľ     107 

Andráš, Július, bývalý pracovník ONV v Humennom     54 

Aroneckyj, Anton Antonovič, partizánsky veliteľ    121 

pozri aj Snežinský Anatolij 

 

 

 

B 

 

Bacílek, Karol, I. tajomník ÚV KSS          9, 11, 13, 17, 44,  

                                                                                                                        70, 92, 93, 98, 108,  

                                                  110, 121, 124, 131,  

132 

Barák, Rudolf, minister vnútra ČSR        14, 17, 49, 54, 62,  

            65, 86, 125 

Barla, Milan           54 

Bašťovanský, Štefan, generálny tajomník KSS      71 

Benada, Ľudovít, zmocnenec minister štátnej kontroly pre Slovensko     9, 59, 65, 67, 69,  

70, 77, 81, 90, 108, 

109 

Beran, Oldřich, minister stavebníctva ČSR     132 

Bezek, Kazimír, povereník dopravy        54 

Bielik, Paľo, filmový režisér       110 

/Bis/, Rudolf, bývalý učiteľ rehole Školskí bratia      88 
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Boldovský, János, minister zahraničných vecí MĽR     18 

Bortel, Ľudovít, povereník obchodu        66 

Brauner, Ivan, akademik         92 

Bránik, Július, Dr., povereník – predseda Slovenského plánovacieho  

úradu            54, 71 

Bugár, Miloš, Dr., generálny tajomník Demokratickej strany    46 

Bušniak, Ján, povereník obchodu        66 

 

 

 

C 

 

Cedenbal, Jumžagin, predseda Rady ministrov Mongolskej ľudovej 

republiky           16 

Cikker, Ján, hudobný skladateľ      107 

 

 

 

Č 

 

Čabelka, Jozef, Ing., mikrometalurg, akademik      63, 92 

Čatloš, Ferdinand, generál, minister národnej obrany Slovenskej  

republiky           13 

Čársky, Jozef, rím. kat. biskup        88 

Černík, Oldřich, minister palív a energetiky ČSR      56, 132 

 

 

 

D 

 

David, Pavol, tajomník ÚV KSS      105 

Dávid, kpt., veliteľ vojenskej posádky v Rožňave      49 

Dolanský, Jaromír, Dr., prvý podpredseda vlády ČSR      11, 61, 126, 132 
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Dubček, Štefan        132 

Dvorin, Samo           54 

Dvořák, Jaroslav, Dr.        126 

Dvořák, Richard, minister zahraničného obchodu ČSR   132 

 

 

 

F 

 

Falťan, Michal, komunistický politik, ekonóm      54 

Falťan, Samo, funkcionár Slovenského výboru Zväzu československo –  

sovietskeho priateľstva       116 

Fábry, Zoltán         126 

Feješ, Ján, Dr., prokurátor         91 

Field, Noel, americký novinár      105 

Fierlinger, Zdeňek, predseda Národného zhromaždenia     88 

/Folt/, Bruno, bývalý hlásateľ rozhlasu Slobodná Európa   132 

Forbát, Karol, zlatník z Bratislavy        54 

Friš, Eduard, Dr., komunistický politik, publicista, bývalý tajomník 

ÚV KSS           11, 121 

Furdík, Juraj, Ing.          68 

 

 

 

G 

 

Gajdošík, Jozef, povereník pracovných síl       47 

Gešo, Ladislav, Dr., námestník generálneho prokurátora pre  

Slovensko           54, 88, 91 

Gíreth, Jozef, povereník dopravy        75 

Gosiorovský, Miloš, Prof., bývalý tajomník ÚV KSS, historik, pedagóg   80, 92 

Gottwald, Klement, ústredný komunistický a štátny funkcionár     11, 123 

Grossmann, Vincent          87 

 



 

 

100 

H 

 

Hacar, Bedřich, Prof., riaditeľ Ústavu teoretickej a aplikovanej mechaniky  

ČSAV          112 

Hečko, František, spisovateľ       109 

Hendrych, Jiří, tajomník ÚV KSČ      110 

Haim, Kornel, Dr., bývalý pracovník Povereníctva spravodlivosti     54 

Horák, Alexander, povereník miestneho hospodárstva      50, 76, 88 

Horák, Ľudovít, pracovník Povereníctva SNR pre veci vnútorné     54 

Horváth, Imre, minister zahraničných vecí MĽR    129 

Houska, mjr., náčelník Krajskej správy Ministerstva vnútra  

v Bratislave            54 

Husák, Gustáv, Dr., komunistický politik        11, 12 

Hrušovský, Miloš, povereník spotrebného priemyslu      63, 71 

Hysková, Anna, redaktorka       100 

 

 

 

CH 

 

Chatam, Sofer, hlavný rabín v Bratislave v 19. storočí     85 

Chorvát, František, pracovník bezpečnostných zložiek     85 

Chruščov, Nikita Sergejevič, I. tajomník Komunistickej strany ZSSR   19 

Chudík, Michal, predseda KNV v Košiciach      56 
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Isačenko, Alexander Vasiljevič, Dr., ruský lingvista     92 

 

 

 

 



 

 

101 

J 

 

Jakubek, Jozef         100 

Jančo, Jozef, ppor.          49 

Janík, Jozef, pracovník sekretariátu Slovenského ústredného výboru  

ČSM          133 

Jozef          132 

/Jug, Jugov/, partizánsky veliteľ      121 

pozri aj Trifonov, Michail Michajlovič 

Jurík, Pavel           11 

 

 

 

K 

 

Kafková, Františka        132 

Kahuda, František, Dr., minister školstva a vedy ČSR     81 

Kádár, János, I. tajomník Ústredného výboru Maďarskej socialistickej 

robotníckej strany          18 

Kempný, Ján, Dr., generálny tajomník Demokratickej strany    46 

Khoslo, veľvyslanec Indickej republiky       16 

Klokoč, Ondrej, komunistický politik, redaktor      84, 94 

Kmeťko, Karol, rím. kat. arcibiskup        88  

Kodaj, Dušan, publicista         68 

Kokavec, Michal, žandársky veliteľ v Ilave       11 

Korbeľ, /Pavol/, pracovník I. oddelenia ÚV KSS        9 

Kosorín, Jozef, Dr.          12 

Kostra, Ján, spisovateľ       109 

Kozmel, Eduard, npor.         49 

Krajňák, Jozef, vedúci tajomník OV KSS vo Svidníku       9 

Krosnář, Josef, minister štátnej kontroly ČSR    132 

Kubač, Ján         121 

Kubač, František, komunistický politik, predseda SNR   126 
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Kuťka, Jozef, pracovník Slovenského plánovacieho úradu      54 

Kyselý, Jozef, Dr., minister miestneho hospodárstva      47 

Kubík, Štefan, kpt.           50 

Kuglerovci, bratia           53 

Kvaš, Ing., expert na problematiku spojov        76 
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Laušman, Bohumil, sociálno – demokratický politik     45 

Lazík, Ambróz, rím. kat. biskup        88 
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Lukačovič, Jozef, povereník spojov        88 
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Majling, Pavol, predseda Slovenskej plánovacej komisie     71 
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Novomeský, Ladislav, komunistický politik, spisovateľ     54 

 

 

 

O 
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Oljač, Mladen, publicista       121 

Orolín, Ján, Dr., pracovník Slovenského plánovacieho úradu    54 

Ostrovský, Alexander Nikolajevič, sovietsky spisovateľ   130 

Osuský, Štefan, Dr., politik, bývalý veľvyslanec ČSR v Paríži    48 
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P 

 

Paulovič, Alexander, povereník SNR pre štátnu kontrolu   126 

Pavlík, Ondrej, akademik         54 

Petrek, Jozef         126 

Petrová, Gergana        126 

Plaček, Štepán, bývalý prednosta spravodajských sektorov Ministerstva 

vnútra ČSR           54 

Pobožný, Róbert, rím. kat. biskup        88 

Podstupka. Leopold, redaktor        96 

Polynev, M. M., Ing., sovietsky expert v stavebníctve     62 

Priesol, Ladislav, vedúci tajomník KV KSS v Košiciach     54 

Púčik, Jozef, Ing., minister chemického priemyslu ČSR     57 

 

 

 

R 

 

Rais, Štefan, oblastný riaditeľ ČTK      132 

Rajk, László, maďarský stranícky a štátny činiteľ    121 

Rajková, Júlia, manželka László Rajka     121 

/Rak/, Alexander, príslušník ĽM        52 

Rázus, Milan, predseda Slovenského ústredného výboru ČSM    96 

Rudohradský, Štefan, publicista      109 

Rusnák, MUDr., riaditeľ Štátneho sanatória       82 

 

 

S 

 

Saburov, Alexander, Nikolajevič, generálmajor ZSSR     50, 132 

Sedláček, A., účastník SNP           9 

Sekera, Josef, spisovateľ         86 
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Sergejev, I. A., sovietsky expert v stavebníctve      62 

Schneider – Trnavský, Mikuláš, hudobný skladateľ    126   

Sidor, Karol, politik          12 

Skalický, Imrich, Ing., pracovník Slovenského plánovacieho úradu   54 

Slouka, Tomáš, pracovník aparátu ÚV KSS     112 

Smetana, Bedrich, ppor.         49 

Snežinský, Anatolij, partizánsky veliteľ     121 

  pozri aj Aroneckyj, Anton, Antonovič 

Sokol, Rudolf, oblastný zmocnenec Ministerstva štátnej kontroly    54 

Staško, Ján, Dr.          46 

Steiner, Gábor, robotnícky a komunistický funkcionár     11     

Strechaj, Rudolf, predseda Zboru povereníkov      11, 63, 68, 77, 

            81, 105, 109, 

          113 

Suchoň, Eugen, hudobný skladateľ      126 

Sýkora, Ernest, povereník školstva        80, 81 

Svoboda, Ludvík, armádny generál      123 

Szalatnai, Rező, maďarský publicista     121 

 

 

 

Š 

 

Šavel, Karol, vedúci tajomník KV KSS v Žiline      63 

Šebesta, Štefan, podpredseda Zboru povereníkov      70 

Šimůnek, Otakar, Ing., podpredseda vlády ČSR a predseda Štátnej 

plánovacej komisie        132 

Šipoš, Ján, Dr.           87 

Široký, Viliam, predseda vlády ČSR        96 

Špindl /Štyndl/, riaditeľ národného podniku Slovenské plynárne    58 

Štítnický, Ctibor, spisovateľ       109 

Šuška, Michal, kandidát ÚV KSS        81 

Šlechta, Emanuel, Dr., minister stavebného priemyslu ČSR    62 
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T 

 

Takáč, Samo, povereník SNR pre výstavbu     126 

Tatarka, Dominik, spisovateľ       109 

Tomaj, Michal, člen Revíznej komisie KSS       10 

Thurzo, Fedor, Dr., advokát         54 

Tratnerová, Alžbeta, Dr., predsedkyňa senátu Krajského súdu  

v Bratislave           91 

Trifonov, Michail, Michajlovič, partizánsky veliteľ    121 

pozri aj /Jug, Jugov/ 

Trstenský, Viktor, bývalý biskupský komorník      88 

 

 

 

Ť 

 

Ťažký, Anton         132 

 

 

 

U 

 

Urban, Milo, spisovateľ       109 

 

 

 

V 

 

Valášek, Oskár, bývalý pracovník bezpečnostného aparátu ÚV KSS   54, 87 

Valo, Jozef, poslanec Národného zhromaždenia a člen ÚV KSS    49   

Verčík, Július, st., komunistický aktivista       11 

Vestenický Vladimír, vedúci tajomník Zväzu československých 

výtvarných umelcov        108 

Věňsek, Fratišek        126 
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Vindiš, František, riaditeľ Okresného stavebného podniku v Nitre    54 

Vlasák, František, minister energetiky ČSR       68 

Vodička, Jan, predseda Ústredného výboru Zväzu protifašistických  

bojovníkov         126 

 

 

 

W 

 

Wischnewski, poslanec SPD         14 

Weiner – Kráľ, Imro, maliar       108 

 

 

 

Z 

 

Zápotocký, Antonín, prezident ČSR        66, 129 

Zelmanovič, D., publicista       121 

Zguriška, Zuzka, spisovateľka      126 

 

 

 

Ž 

 

Žiak, Anton, Ing., predseda Správy vodného hospodárstva na Slovensku    68 
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                                                                Register vecný 

 

 

 

A 

 

 

absolventi – Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 80 

adaptácia – štadióna TJ Slovan Bratislava CHZJD               82  

administratíva ÚV KSS, pozri aparát ÚV KSS  

akcia Lurdské svetlo        88 

   pozri aj akcie 

akcia Pancier         54 

   pozri aj akcie 

akcia Veto         54 

   pozri aj akcie 

akcia Vlákno         54 

   pozri aj akcie 

akcia Vrana         54 

   pozri aj akcie 

akcie 

   – Lurdské svetlo        88 

   – Pancier         54 

   – Veto         54 

   – Vlákno         54 

   – Vrana         54 

   – iné          54 

aktív – stranícky        10, 54, 125 

albánski študenti – neprístojné správanie     80 

americká armáda        49 

   pozri aj armáda a vojenské záležitosti 

anódová hmota        63 

amnestia – vykonanie prvej etapy      91 
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antisemitizmus        85 

aparát ÚV KSČ        52, 63, 105 

   pozri aj ÚV KSČ 

aparát ÚV KSS 

   – evidencia financií        10 

   – pracovníci             9, 11, 18, 19, 74,  

         81,105, 112, 123  

   – systemizácia             9 

   pozri aj ÚV KSS 

archív – Slovenského pedagogického nakladateľstva                                103 

armáda 

   – americká         49 

   – slovenská         13, 49, 119, 123 

   – sovietska         49 

   pozri aj vojenské záležitosti 

atómové elektrárne – možnosť výstavby     68 

automobilová doprava       72 

   pozri aj doprava 

 

 

B 

 

banderovci – výskyt        54 

Bavlnárske závody, n. p. Bratislava                 69    

bezpečnostné správy                   47, 49, 52, 53, 

                     54, 63, 72, 74, 

                     80, 82, 83, 85,  

                     86, 88, 103, 

                   106, 109, 112, 119 

   pozri aj správy 

 Biskupská konferencia       88 

   pozri aj konferencie 

biskupi – katolícki        88 
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Biskupský ordinariát v Rožňave      88 

blahoželania – Karolovi Bacílkovi                                     131, 132 

bojové vozidlá T – 54 – výroba motorov     54 

Bratislavské tukové závody, n. p. Bratislava     59 

brušný týfus – choroba       82 

Bučina, n. p. Zvolen        55 

byro KV KSS v Nitre        65 

   pozri aj KSS 

bytová výstavba – zmena systému investícií     67 

   pozri aj výstavba a byty 

byty 

   – montované        62 

   – prideľovanie        54, 96 

   – vojenské         49 

   – výstavba         67 

 

 

C 

 

Celoštátny mierový výbor rím. kat. duchovných    

   – porada pléna        88 

cementáreň v obci Bystré, organizácia     62 

ceny maloobchodné – zníženie      61 

Cestná správa kameňolom – Žarnovica, organizácia   62   

cigarety a tabakové výrobky 

   – znehodnotenie        64 

   pozri aj tabakový priemysel 

Cigáni          86 

cigánska otázka, pozri Cigáni  

cirkev 

   – evanjelická a. v.        88 

   – katolícka         88 

   – protestantská        88 
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cirkevné školstvo                   88 

   pozri aj školstvo 

civilná obrana 

   – zámery na úseku civilnej obrany na roky 1954 – 1956   51 

   – zriadenie školy civilnej obrany v Bratislave – Rači              54 

Combat, časopis        47 

   pozri aj časopisy a noviny 

 

 

Č 

 

časopisy a noviny 

   – Combat         47 

   – Nová Mysl        93 

   – Pravda         84, 94, 100 

   – Práca                            101 

   – Predvoj         95 

   – Smena         96 

   – Svet socializmu                                       104 

   – Szabad Földmüves       97 

   – Új Szó         98 

   – Večerník         99 

   – Zeit im Bild                                       124 

   – Život Strany                                       124 

Čedok, organizácia         73 

Československá akadémia poľnohospodárskych vied, inštitúcia  92 

Československá plavba dunajská, n. p. Bratislava    73 

Československá sociálno-demokratická strana               45 

československá zahraničná politika – v oblasti Blízkeho a Stredného 

východu         14 

Československo – maďarská technická komisia pre otázky hraničných 

tokov          68 

   pozri aj komisie 

Československo – sovietsky inštitút, inštitúcia 
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   – začlenenie do SAV       92 

Československý partizánsky oddiel, organizácia    50 

Československý rozhlas v Bratislave, inštitúcia             113 

Československý zväz mládeže, organizácia      80, 96, 133 

činoherné súbory 

   – Národného divadla v Bratislave               106 

   – Národného divadla v Budapešti               106 

   pozri aj divadelné umenie 

články 

   – Dominika Tatarku                109 

   – Ladislava Mňačku                109 

   – 15 rokov ľudovodemokratického Československa            120 

   – Politika KSČ – životný základ ľudovodemokratického zriadenia 93 

– Význam Slovenského národného povstania v národnooslobodzovacom 

    boji československého ľudu               120 

   – Živočíšne resty zavinili krmoviny     99 

   – iné                   121 

členská schôdza DS        46 

   pozri aj Demokratická strana 

členstvo – Rudolfa Strechaja v HSĽS     11 

 

 

D 

 

Darbisti, ilegálne hnutie       88 

dary 

   – finančné            9, 10 

   – v zahraničnom styku                 133 

Dedo Mráz, výherná lotéria                 116 

delegačný list – Karola Bacílka na mestskú konferenciu KSS v Bratislave    9 

delegácia 

   – stranícka             9 

   – vládna             9 

 



 

 

113 

Demokratická strana 

   – členská schôdza        46 

   – funkcionári        46 

   – obežníky         46 

   – Organizačné zvesti Demokratickej strany, rozhlasová relácia  46 

   – predsedníctvo        12 

detské jasle – starostlivosť v nich      82 

X. zjazd KSČ         71 

   pozri aj zjazdy 

divadlá 

   – Národné divadlo v Bratislave                106 

   – Národné divadlo v Budapešti                106 

divadelné umenie        106 

   pozri aj umenie  

dobytok 

   – jatočný, hovädzí          70 

   – nákazy           70 

dočasný výbor ÚV KSČ – zasadnutie       11 

   pozri aj ÚV KSČ 

dodávky – československých zbraní do Egypta      14 

Dom osvety v Redute v Bratislave – zriadenie      79 

Dom umenia a architektúry v Bratislave – výstavba    111 

domové správy v Bratislave – činnosť       90 

domovy mládeže          90 

    pozri aj školstvo 

doplňovacie voľby          89 

   pozri aj voľby 

doprava 

   – automobilová          72 

   – vodná           72 

   – železničná           74, 75 

dorast – umiestnenie do učebného pomeru       90 

držba – krátkych strelných zbraní        54   

drahé kovy – ťažba          65 
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drevospracujúci priemysel         55 

   pozri aj priemysel 

Družba, ropovod          57 

Družstevná tvorba, podnik           9 

Dunajplavba, pozri Československá plavba dunajská, n. p. Bratislava 

XII. zasadnutie československo – maďarskej technickej komisie pre 

otázky hraničných tokov        68 

XX. zjazd KS ZSSR         19, 119 

   pozri aj zjazdy 

 

 

 

E 

 

Elektráreň II. v Bratislave – výstavba      56 

elektrifikácia obcí – Košický kraj       56 

energetický priemysel        56 

   pozri aj priemysel 

Európska konferencia o výchove dospelých      81 

evanjelická a. v. cirkev, pozri cirkev 

Exekutíva komunistickej internacionály – inštrukcie    11 

expertíza – o smernom územnom pláne Bratislavy     62 

 

 

F 

 

fakulta – Filologická fakulta Vysokej školy pedagogickej v Prešove  80 

farári – evanjelickí a. v.        88 

fašisti – maďarskí         53 

film  Štyridsaťštyri                  110 

filmové umenie                  110, 125 

   pozri aj umenie 

Filologická fakulta Vysokej školy pedagogickej v Prešove    80 

finančné dary, pozri dary finančné 
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finančné machinácie, pozri machinácie finančné 

funkcionári 

   – masových organizácií       118 

   – stranícki             9 – 11, 49, 54, 71,                             

                                                                             74, 105, 123 

   – vládni             9, 54 

   – iní            46, 54, 70 

 

 

G 

 

Generálna prokuratúra, inštitúcia        70, 91 

Generálny prokurátor pre Slovensko, inštitúcia      54, 91 

geologický prieskum – Prešovského kraja       65 

gobelín Smrečany – umiestnenie      108 

Gramatická stavba ruského jazyka v porovnaní so slovenským, publikácia  92 

 

 

 

H 

 

Handlovské bane, n. p. Handlová        65      

hmota – anódová          63 

hnuteľný majetok – Ladislava Novomeského      54 

hospodárska situácia, pozri priemysel, poľnohospodárstvo a plánovanie 

hotel – vilka pod Slavínom v Bratislave – výstavba      62 

hrabavá hydina – chov v Belgicku        59 

hranice 

   – prekročenie          49 

   – úpravy           17, 49 

   pozri aj hraničné pásmo obcí 

hraničné pásmo obcí – Devín, Dúbravka, Karlova Ves     49 

   pozri aj hranice 

hroby 
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   – sovietskych vojakov na Slavíne v Bratislave      78 

   – účastníka SNP A. Sedláčka v Žiline         9 

HSĽS – členstvo Rudolfa Strechaja        11 

hudobné umenie        107 

   pozri aj umenie 

HUKO, podnik 

   – rozkrádanie pri likvidácii         63 

Hutný projekt, organizácia 

   – umiestnenie v Bratislave         65 

 

 

 

CH 

 

chemický kombinát v Šali – výstavba       57 

chemický priemysel          57 

   pozri aj priemysel 

Chemko , n. p. Strážske        

   – výstavba prvej etapy závodu         57 

chorobopisy – ničenie           82 

choroby 

   – brušný týfus                     82 

   – ošípaných           70 

chov 

   – dobytka            70 

   – hrabavej hydiny           59 

   – ošípaných            70 

   – rýb             68 

 

 

 

I 

 

ilegálna činnosť KSS           11, 13 
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   pozri aj KSS 

ilegálna skupina Pavla Juríka a spol. – vypátranie       11 

   pozri aj ilegálna činnosť KSS  

ilegálne hnutie Darbisti          88 

   pozri aj akcie 

ilegálny ÚV KSČ           11 

   pozri aj ÚV KSČ 

index menný              8 

inštrukcie Exekutívy komunistickej internacionály       11 

investície – stavebné           62, 71 

 

 

J 

 

jatočný, hovädzí dobytok         70 

jednotné roľnícke družstvá 

   – hospodárenie          54, 69 

   – zakladanie           70 

juhoslovanská propagačná tlač        17 

juhoslovanské vojenské lietadlo – núdzové pristátie      17 

juhoslovanský generálny konzulát v Bratislave – dočasné uzavretie   54 

 

 

 

K 

 

Kancelária prezidenta ČSR, inštitúcia       66, 70 

kandidáti 

   – do Národného  zhromaždenia        89 

   – do SNR           89 

kartotečné lístky, pozri lístky kartotečné 

katolícka cirkev, pozri cirkev 

kádre – poľnohospodárske         70 

kádrový poriadok KSČ           9 
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   pozri aj KSČ 

knihy, pozri publikácie 

Kochovo sanatórium v Bratislave – poštátnenie      82 

kolektivizácia roľníkov – protesty        70 

Komisia pre pohraničie pri Úrade vlády ČSR    133 

   pozri aj komisie 

Komisia pre rozpracovanie otázok národnooslobodzovacieho boja – menovanie 

Miloša Gosiorovského za člena         80 

   pozri aj komisie 

KSK pri ÚV KSČ           63 

   pozri aj ÚV KSČ a komisie 

KSK pri ÚV KSS           54 

   pozri aj ÚV KSS a komisie 

komisie 

   – Československo – maďarská technická komisia pre otázky hraničných 

       tokov            68 

   – Komisia pre pohraničie pri Úrade vlády ČSR     133 

   – Komisia pre rozpracovanie otázok národnooslobodzovacieho boja    80 

   – KSK pri ÚV KSČ                      63 

   – KSK pri ÚV KSS                      54 

   – konfiškačné komisie          70 

   – Krajská plánovacia komisia pri KNV v Prešove       65 

   – Odsunová komisia pri Povereníctve vnútra       87 

   – Revízna komisia KSS          10 

   – Slovenská plánovacia komisia         71 

   – Vládna komisia pre otázky osídľovania pohraničia      71 

   – Výberová komisia pre odsun nemeckého obyvateľstva      87 

Komunistická strana Bulharska – VI. riadny zjazd       17 

Komunistická strana Československa 

   – X. zjazd            71 

   – kádrový poriadok             9 

   – predsedníctvo           32 – 42, 71 

   – ÚV KSČ                                    9, 11, 16,  

             21 – 42, 52, 63,  
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             71, 93, 105, 110               

   – založenie          125 

Komunistická strana Číny          16 

Komunistická strana Slovenska 

   – funkcionári             9 – 11, 49, 54,  

             71, 74, 105, 123 

   – generálny tajomník          71            

   – ilegálna činnosť           11, 13 

   – komisie            10 

   – konferencie             9, 90 

   – krajské výbory             9, 54, 63, 65, 67, 

             86, 89 

   – mestské výbory         111 

   – obežníky, správy, smernice           9 – 11, 17, 18, 

             89 

   – okresné výbory             9, 17, 78, 89,  

           122, 125 

   – predsedníctvo           46 

   – Ústav dejín KSS           11, 50 

   – ÚV KSS              9 – 11, 18, 19, 

44, 47, 52, 54,                     

57, 62, 70, 74, 

             81, 98, 105, 108,  

           109, 112, 116,  

                      123, 125   

   – základné organizácie           69, 73, 92, 96 

   – vstup               9 

Komunistická strana Rakúska           17 

Komunistická strana Zväzu sovietskych socialistických republík       19 

Konferencia ministrov zahraničných vecí v Berlíne         17 

   pozri aj konferencie 

Konferencia náčelníkov ĽM            52 

   pozri aj konferencie a ĽM 

konferencie – tlačové           105 



 

 

120 

   pozri aj konferencie 

konferencie 

   – Biskupská            88 

   – Európska konferencia o výchove dospelých       81 

   – KSS              9, 90 

   – ministrov zahraničných vecí v Berlíne        17 

   – náčelníkov ĽM           52 

   – okresné družstevné          70 

   – tlačové          105 

   – Zväzu slovenských partizánov         50 

   – Ženevská konferencia          16   

 konfiškačné komisie           70 

   pozri aj konfiškácie a komisie 

konfiškácie            70 

kontrola – na niektorých povereníctvach a ústredných orgánoch     77 

konzulárny zbor – úprava protokolu       133 

Kovosmalt, n. p. Bratislava 

   – stávka zamestnancov          63 

Krajská odborová rada v Košiciach – šetrenie finančných machinácií    54 

   pozri aj machinácie finančné 

Krajská plánovacia komisia pri KNV v Prešove, inštitúcia      65 

Krajská služba štátneho úradu štatistického, inštitúcia      71 

Krajská správa Ministerstva vnútra v Banskej Bystrici, inštitúcia     63 

Krajská správa Ministerstva vnútra v Bratislave, inštitúcia      49, 54, 59,  

             61 – 64, 68, 

             70 – 72, 80, 

             82, 83, 85, 88,  

             89, 100, 109, 112  

Krajská správa Ministerstva vnútra v Košiciach, inštitúcia      62 

Krajská správa Ministerstva vnútra v Nitre, inštitúcia      53 

Krajská správa Ministerstva vnútra v Žiline, inštitúcia      88 

krajské výbory KSS             9, 54, 63, 65,

             67, 86, 89 

   pozri aj KSS 



 

 

121 

krajské výbory Strany slovenskej obrody a Strany slobody – zriadenie 

sekretariátov                       47 

   pozri aj Strana slovenskej obrody a Strana slobody 

KV KSS v Košiciach            54, 67, 86 

   pozri aj KSS 

KV KSS v Nitre            65 

   pozri aj KSS 

KV KSS v Prešove              9 

   pozri aj KSS 

KV KSS v Žiline            63, 89 

   pozri aj KSS 

KV ZČSSP           116 

krajské národné výbory           56, 62, 65, 68, 

              90, 129 

KNV v Bratislave            62, 68, 129 

   pozri aj krajské národné výbory 

KNV – Krajská vodohospodárska služba v Bratislave       68 

   pozri aj krajské národné výbory 

KNV v Košiciach            56, 90 

   pozri aj krajské národné výbory 

KNV v Prešove            65, 68 

   pozri aj krajské národné výbory 

Krajský súd v Bratislave, inštitúcia          91 

   pozri aj súdy 

krátke strelné zbrane – nosenie a držba         54 

kremičitý piesok – využitie           60 

kŕmne kvasnice – výroba           55 

kulminácie rieky Dunaj           68 

kultúra            111, 112, 125 

   pozri aj umenie 

kultúrno – osvetové zariadenia – výstavba       111 

kúpalisko pod Bratislavským hradom – adaptácia        82 

kvalita technológií vo výrobe – zvyšovanie         67 

Kvety družby a bratstva, publikácia        109 
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L 

 

Lekárska fakulta Univerzity komenského v Bratislave – promócie  

absolventov             80 

letáky – protištátne            54 

letné kúpalisko pod Bratislavským hradom – adaptácia       82 

lignit – ťažba             65 

likvidácia vysielačky – I. ilegálneho ÚV KSČ        11 

listy 

   – delegačný Karola Bacílka na mestskú konferenciu KSS        9 

   – Dr. Štefana Osuského           48 

   – Františka Hečku          109 

   – Imra Weinera – Kráľa         108 

   – adresované Karolovi Bacílkovi a koncepty odpovedí na ne    126, 127, 128,

                       129 

   pozri aj blahoželania 

literatúra           109 

   pozri aj umenie 

lístky kartotečné – funkcionárov KSS          11 

lotéria Dedo Mráz           116 

lode Dunajplavby – využitie            73 

Lurdské svetlo, akcia             88 

   pozri aj akcie 

Ľudové milície 

   – činnosť počas udalostí v Maďarsku na jeseň 1956        52 

   – konferencia náčelníkov            52 

   – kontrola skladov zbraní            52 

   – obežníky              52 

   – použitie zbrane príslušníkom           52 

ľudové súdy              54, 91 

   pozri aj súdy 
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M 

 

Maďari              53, 83 

Maďarská socialistická robotnícka strana         18 

maďarskí fašisti – zločiny            53 

magnezit – ťažba             65 

machinácie finančné                        54 

majetky, pozri štátne majetky 

majetok – hnuteľný Ladislava Novomeského         54 

majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní – príprava        82 

maloobchodné ceny – zníženie           61 

mariánske púte             88 

masové organizácie – zníženie počtu pracovníkov       118   

materské školy             90 

   pozri aj školstvo 

Matica slovenská, inštitúcia          109 

matrice, pozri novinové matrice 

memorandum – o štátnej suverenite Slovenska       133 

menová reforma – priebeh            54 

menný index, pozri index menný 

meranie počuteľnosti – rozhlasového vysielania       113 

mestská konferencia KSS              9 

   pozri aj konferencie a KSS 

MV KSS v Bratislave           111 

   pozri aj KSS 

metalurgia, pozri slovenská metalurgia 

miestne hospodárstvo             67, 90 

   pozri aj priemysel 

MNV v obciach Šumiac, Pohorelá, Švermovo, Heľpa, Valkovňa      69 

   pozri aj národné výbory 

Ministerstvo financií ČSR, inštitúcia         133 

Ministerstvo národnej bezpečnosti – Krajská správa štátnej bezpečnosti 
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v Bratislave, inštitúcia              47 

Ministerstvo národnej obrany ČSR, inštitúcia           49 

Ministerstvo spojov ČSR, inštitúcia           113 

Ministerstvo štátnej kontroly ČSR, inštitúcia     54, 65    

Ministerstvo vnútra ČSR, inštitúcia       14, 51, 53, 54, 74, 

                    105, 114 

Ministerstvo zahraničného obchodu ČSR, inštitúcia     73 

Ministerstvo zahraničných vecí ČSR, inštitúcia     15, 17, 19, 20, 133 

MIS – zatknutie jej rezidenta Heinricha Neubauera     54 

montované byty – výstavba        62 

   pozri aj byty a bytová výstavba 

motory do bojových vozidiel T – 54 – výroba     63 

Môj postoj k národnostnej otázke, publikácia     11 

Múzeum N. A. Ostrovského v Soči, inštitúcia              130 

 

 

N 

 

nacionalizmus                     54 

nafta – ťažba          65 

nákazy dobytka, pozri dobytok 

nákup obrazov – Imra Weinera – Kráľa               108 

Národná škola v Borskom Svätom Jure, inštitúcia              128 

Národné divadlo v Bratislave, inštitúcia               106 

Národné divadlo v Budapešti, inštitúcia               106 

národné hospodárstvo, pozri priemysel, poľnohospodárstvo a plánovanie 

národné školy, pozri základné školstvo 

národné výbory 

   – KNV v Bratislave                   62, 68, 129 

   – KNV – Krajská vodohospodárska služba v Bratislave   68 

   – KNV v Košiciach        56, 90 

   – KNV v Prešove        65, 68 

   – MNV v Šumiaci, Pohorelej, Švermove, Heľpe, Valkovni  69 

   – ObNV Bratislava – Nivy       90 
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   – ONV v Humennom       54 

   – Ústredný národný výbor hlavného mesta Bratislavy   62 

Národné zhromaždenie ČSR, inštitúcia     54, 88, 89, 109 

Národné zhromaždenie MĽR, inštitúcia     18 

národnosť – nemecká         87 

Národný súd, inštitúcia        54 

   pozri aj súdy 

návrat – Bohumila Laušmana do ČSR      45 

návštevy 

   – stranícka             9 

   – súkromná Jánosa Kádára         18 

   –  vládne             9, 16 

nehody, pozri doprava 

Nemci            87 

nepokoje a výtržnosti v Prešove        54 

Nová Mysl, časopis          93 

   pozri aj časopisy a noviny 

novinové matrice – zasielanie        94 

noviny 

   – Smena           96 

   – Új Szó           98 

   – Večerník           99 

   – Zeit im Bild        124 

Nyilašiovská strana          53 

 

 

 

O 

 

obce Dunajského predmostia – pripojenie k ČSR       133 

občania – vycestovanie z ČSR           19 

občianska vybavenosť – vo Vysokých Tatrách         67 

obežníky, správy 

   – DS               46 
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   – ĽM              52 

   – straníckych orgánov              9 – 11, 17, 18, 

               89 

obežníky DS              46 

   pozri DS aj obežníky, správy 

obežníky ĽM              52 

   pozri ĽM aj obežníky a správy 

obežníky straníckych orgánov             9 – 11, 17, 18, 

               89 

   pozri KSS aj obežníky a správy 

obchod               66 

   pozri aj priemysel 

Oblastná správa ČZŤS v Bratislave, inštitúcia         63 

Oblastná správa pre bytovú a občiansku výstavbu v Bratislave, inštitúcia      71 

Oblastné vedenie straníckej práce pri vojenských útvaroch, organizácia      49 

oblastný zmocnenec Ministerstva štátnej kontroly Rudolf Sokol 

   – uvoľnenie                         54 

obrazy Imra – Weinera – Kráľa – nákup        108 

ObNV Bratislava – Nivy            90 

   pozri aj národné výbory  

odbor straníckych informácií a dokumentácie ÚV KSS        62 

   pozri aj ÚV KSS 

odborové hnutie, pozri Svetová odborová federácia 

odbyt – konzervárenských výrobkov a cestovín         59 

oddelenie plánovania, strojárenstva a hutí ÚV KSČ         63 

   pozri aj ÚV KSČ 

oddelenie propagandy a agitácie ÚV KSČ        105 

   pozri aj ÚV KSČ 

Odevné závody kpt. Nálepku – výstavba          62 

O diktatúre proletariátu VČK – GPU, a zo skúseností VKS/b z bojov proti 

ľavej a pravej úchylke a z likvidácie trockistických kontrarevolučných skupín 

a iných agentúr v ZSSR, publikácia           19 

odmínovanie rieky Dunaj            54 

odpredaj písomností – Emilom Boleslavom Lukáčom      109 
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odsávací kanál – jeho výstavba v Závode Mieru v Bratislave       62 

odsun nemeckého obyvateľstva           87 

Odsunová komisia pri Povereníctve vnútra          87 

   pozri aj komisie 

okresná komisia KSS             90 

   pozri komisie aj KSS 

okresné družstevné konferencie           70 

   pozri aj konferencie 

okresné výbory KSS                9, 17, 78, 89, 

              122, 125 

OV KSS v Humennom           122 

   pozri aj okresné výbory a KSS 

OV KSS v Levoči             89 

   pozri aj okresné výbory a KSS 

OV KSS v Liptovskom Mikuláši         125 

   pozri aj okresné výbory a KSS 

OV KSS v Stropkove             78 

   pozri aj okresné výbory a KSS 

OV KSS vo Svidníku               9 

   pozri aj okresné výbory a KSS 

okresné národné výbory            54, 90 

ONV v Humennom             54 

   pozri aj okresné národné výbory a národné výbory 

Okresný stavebný podnik v Nitre           54 

olejnaté semená – kvalita            59 

opera Tiene            107 

Oravská priehrada, publikácia           68 

Organizačné zvesti Demokratickej strany, rozhlasová relácia                  46 

   pozri aj DS 

organizácie a inštitúcie 

   – Bavlnárske závody, n. p. Bratislava          69 

   – Biskupská konferencia            88 

   – Biskupský ordinariát v Rožňave           88 

   – Bratislavské tukové závody, n. p. Bratislava         59 
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   – Bučina, n. p. Zvolen            55 

   – Celoštátny mierový výbor rím. kat. duchovných        88 

   – cementáreň v obci Bystré            62 

   – Cestná správa kameňolom Žarnovica          62 

   – Čedok              73 

   – Československá akadémia poľnohospodárskych vied        92 

   – Československá plavba dunajská , n. p. Bratislava        73 

– Československo – maďarská technická komisia pre otázky hraničných 

    tokov              68 

   – Československo – sovietsky inštitút          92 

   – Československý partizánsky oddiel          50 

   – Československý rozhlas v Bratislave        113 

   – Československý zväz mládeže            80, 96, 133 

   – Darbisti               88 

   – Demokratická strana             12, 46 

   – Dom osvety v Redute v Bratislave           79 

   – Dom umenia a architektúry v Bratislave         111 

   – Družstevná tvorba               9 

   – Elektráreň II. v Bratislave            56 

   – evanjelická a. v. cirkev            88 

   – Exekutíva komunistickej internacionály          11 

   – Filologická fakulta Vysokej školy pedagogickej v Prešove                        80 

   – Generálna prokuratúra            70, 91 

   – Generálny prokurátor pre Slovensko          54, 91 

   – Handlovské bane, n. p. Handlová          65 

   – HSĽS              11 

   – HUKO              63 

   – Hutný projekt              65 

   – chemický kombinát v Šali           57 

   – Chemko, n. p. Strážske            57 

   – JRD vo Vištuku             54 

   – Juhoslovanský generálny konzulát v Bratislave         54 

   – Kancelária prezidenta ČSR           66, 70 

   – katolícka cirkev             88 
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   – Kochovo sanatórium v Bratislave          82 

   – Komisia pre pohraničie pri Úrade vlády ČSR       133 

   – Komisia pre rozpracovanie otázok národnooslobodzovacieho boja      80 

   – KSK pri ÚV KSČ             63 

   – KSK pri ÚV KSS             54 

   – Krajská plánovacia komisia pri KNV v Prešove         65 

   – Komunistická strana Bulharska           17 

   – KSČ                9, 11, 16,  

               21 – 42, 52, 71,  

               93, 105, 125 

   – Komunistická strana Rakúska           17 

   – KSS                9 – 11, 13,  

               17 – 19, 44, 46, 

               49, 50, 52, 54, 

               57, 62, 63, 65, 

               67, 69, 70, 71,  

               73, 74, 78, 81, 

            86, 89, 90, 92,

            96, 105, 108,   

             109, 111, 112, 

             122, 123,125 

   – Komunistická strana ZSSR           19 

   – Kovosmalt, n. p. Bratislava           63 

   – Krajská odborová rada v Košiciach          54 

   – Krajská plánovacia služba pri KNV v Prešove         65 

   – Krajská služba štátneho úradu štatistického         71 

   – Krajská správa Ministerstva vnútra v Banskej Bystrici        63 

   – Krajská správa Ministerstva vnútra v Bratislave         49, 54, 59, 

               61 – 64, 68, 

               70 – 72, 80, 

               82, 83, 85, 88, 

                         89, 100, 109, 

            112 

   – Krajská správa Ministerstva vnútra v Košiciach         62 
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   – Krajská správa Ministerstva vnútra v Nitre         53 

   – Krajská správa Ministerstva vnútra v Žiline         88 

   – Krajský súd v Bratislave            91 

   – KV KSS v Košiciach            54, 67, 86 

   – KV KSS v Nitre             65 

   – KV KSS v Prešove              9 

   – KV KSS v Žiline             63, 89 

   – KV Strany slobody            47 

   – KV Strany slovenskej obrody           47        

   – KV ZČSSP           116 

   – KNV v Bratislave             62, 68, 129 

   – KNV – Krajská vodohospodárska služba v Bratislave        68 

   – KNV v Košiciach             56, 90 

   – KNV v Prešove             65, 68 

   – Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave        80 

   – Ľudové milície             52 

   – Matica slovenská           109 

   – MV KSS v Bratislave          111 

   – MNV v obciach Šumiac, Pohorelá, Švermovo, Heľpa, Valkovňa      69 

   – Ministerstvo financií ČSR         133 

   – Ministerstvo národnej obrany ČSR          49 

– Ministerstvo národnej bezpečnosti – Krajská správa štátnej bezpečnosti 

   v Bratislave             47 

– Ministerstvo spojov ČSR          113 

– Ministerstvo štátnej kontroly ČSR         54, 65 

– Ministerstvo vnútra ČSR           14, 51, 53, 54, 

              74, 105, 114 

– Ministerstvo zahraničného obchodu ČSR        73 

– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR         15, 17, 19, 20, 

            133 

– MIS             54 

– Múzeum N. A. Ostrovského         130 

– Národná škola v Borskom Svätom Jure        128 

– Národné divadlo v Bratislave         106 
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– Národné divadlo v Budapešti         106 

– Národné zhromaždenie ČSR           54, 88, 89, 109 

– Národné zhromaždenie MĽR           18 

– Národný súd             54 

– Nyilašiovská strana            53 

– Oblastná správa ČZŤS v Bratislave          63 

– Oblastná správa pre bytovú a občiansku výstavbu v Bratislave       71 

– Oblastné vedenie straníckej práce pri vojenských útvaroch       49 

– ObNV Bratislava –Nivy            90 

– Odevné závody kpt. Nálepku vo Svidníku         62 

– Odsunová komisia pri Povereníctve vnútra         87 

– OV KSS v Humennom          122 

– OV KSS v Levoči             89 

– OV KSS v Liptovskom Mikuláši         125 

– OV KSS v Stropkove            78 

– OV KSS vo Svidníku              9 

– ONV v Humennom            54 

– Okresný stavebný podnik v Nitre          54 

– Partizánske strojárne, n. p. Partizánske          63 

– Park kultúry a oddychu v Bratislave        111, 122 

– PNS            105 

– Povereníctvo dopravy            75 

– Povereníctvo kultúry          108 

– Povereníctvo miestneho hospodárstva          67 

– Povereníctvo pôdohospodárstva           70 

– Povereníctvo SNR pre veci vnútorné          54, 84, 85 

– Povereníctvo spojov            76 

– Povereníctvo spravodlivosti           54 

– Povereníctvo stavebníctva           62 

– Povereníctvo  štátnej kontroly           77 

– Povereníctvo školstva             78 

– Povereníctvo školstva a kultúry           16 

– Povereníctvo vnútra            54, 85, 87, 90, 

             105, 112 
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– Pravda, redakcia             84, 94 

– Pravda, vydavateľstvo          100 

– Práca, vydavateľstvo          101 

– preventóruim na Železnej studničke          82 

– Prezídium policajného riaditeľstva v Bratislave         11 

– Rada ministrov Mongolskej ľudovej republiky         16 

– Rada slobodného Československa          48 

– RVHP            123 

– rekreačné stredisko ÚV KSS Biela Skala           9 

– Robotnícka rada v Kladne           11 

– ropovod Družba              57 

– rozhlas Slobodná Európa          133 

– Rožňavská kapitula            88 

– Rudné bane, n. p. Banská Bystrica          65 

– sanatórium Palace v Novom Smokovci          82 

– SAV              92 

– Slovenská armáda             13 

– Slovenská kniha, n. p. Bratislava         102 

– Slovenská plánovacia komisia           71 

– Slovenská univerzita v Bratislave          80 

– Slovenské pedagogické nakladateľstvo, vydavateľstvo      103 

– Slovenské plynárne v Bratislave           58 

– SĽUK            112 

– Slovenský plánovací úrad           54, 71 

– Slovenský ústredný výbor Sokola        115 

– Slovenský ústredný výbor ZČSSP        116 

– Slovnaft, rafinéria v Bratislave           57 

– Smrečina, závod             55 

– SNG v Bratislave           108 

– SNR              89 

– SPD              14 

– Spišská diecéza             88 

– Spišské železorudné bane, n. p. Spišská Nová Ves        63 

– Správa tlačového dozoru Povereníctva vnútra       105 
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– Správa vodného hospodárstva na Slovensku         68 

– Správa vojenskej kontrarozviedky 2. vojenského okruhu       49 

– Strana slobody             47 

– Strana slovenskej obrody                       47 

– Strojnícka fakulta SVŠT v Bratislave          80 

– Svet socializmu, vydavateľstvo         104 

– Svetová odborová federácia                    114 

– Škodove továrne na výrobu lodí v Komárne          63 

– Školskí bratia              88 

– Štátne konzervatórium v Bratislave           79 

– štátne majetky              70 

– Štátne sanatórium v Bratislave            82 

– Štátny úrad plánovací v Prahe            70, 71 

–  Štátny ústav pre projektovanie stavieb vodného hospodárstva  

    Hydroprojekt                                                                                               68 

– Štátny zdravotný ústav, oblastný ústav pre Slovensko        82 

– Štátny žrebčín v Topoľčiankach           70 

– TJ Slovan Bratislava CHZJD           82 

– Ukrajinská národná rada            84 

– Univerzita Jána Ámosa Komenského v Bratislave        80 

– Ústav dejín KSS             11, 50 

– Ústav pre hospodársky a sociálny výskum         69 

– Ústav pre výskum rúd            65 

– Ústav teoretickej a aplikovanej mechaniky ČSAV      112 

– Ústredie ľudovej umeleckej výroby         111 

– Ústredný ústav geologický v Prahe          65 

– Ústredný národný výbor hlavného mesta Bratislavy        62 

– Ústredný výbor Československej sociálno-demokratickej strany      45 

– Ústredný výbor Komunistickej strany Československa          9, 11, 16,  

               21 – 42, 52,  

               63, 71, 93, 

             105, 110 

– Ústredný výbor Komunistickej strany Číny         16 

– Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska          9 – 11, 18, 
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               19, 44, 47,  

               52, 54, 57, 

               62, 70, 74, 

               81, 89, 105, 

             108, 109, 112, 

             123, 125 

– Ústredný výbor Komunistickej strany Sovietskeho zväzu       19 

   – Ústredný výbor Maďarskej socialistickej robotníckej strany       18 

   – Váhostav, n. p. Žilina            68 

   – Veľkoobchod s drobným spotrebným tovarom, n. p.        64 

   – VČK – GPU             19 

   – VKS/b              19 

   – vláda ČSR              62, 70, 88,  

               96, 133 

   – vláda ČSSR             55 

   – Vojenský obvod Javorina            49 

   – Výbor pre komunistickú agitáciu v armáde         11 

   – Výskumný ústav agrochemickej technológie v Bratislave       57 

–  Výskumný ústav rybársky a hydrobiologický Československej akadémie 

    poľnohospodárskych vied v Prahe          70 

–  Výskumný ústav zváračský                                  92 

–  Západoslovenský mäsopriemysel, n. p. Bratislava         59 

–  Závod J. V. Stalina v Martine            63 

–  Závod Mieru v Bratislave            62 

–  Závod SNP v Žiari nad Hronom            62, 63 

–  Závod Turčianske strojárne v Martine           63 

–  Závody MDŽ v Bratislave            69 

–  Zbor povereníkov                        11, 49, 63, 

                68, 75, 77, 

                                      81, 105, 

              106, 113, 

              133 

–  Zväzarm             117 

–  Zväz československých výtvarných umelcov        108 
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–  Zväz protifašistických bojovníkov           50, 126 

–  Zväz slovenských partizánov            50 

–  Zväz slovenských spisovateľov          109 

–  Ženevská konferencia             16 

O situácii na Slovensku, publikácia           12 

osídľovanie pohraničia             90 

oslavy 

   – SNP              13 

   – 150. výročia uvedenia Chatama Sófera do funkcie        85 

osnova – knihy o živote Gábora Steinera          11 

osoby 

   – amnestované             54 

   – odsúdené na trest smrti            54 

   – pre styk so štátnym tajomstvom          54 

   – s právom nosenia krátkych zbraní          54 

   – zatknuté              54 

osveta                       111, 112 

ošípané 

   – choroby               70 

   – chov               70 

   – výkup               70   

Ozveny z povstaleckých hôr, cyklus piesní        107 

 

 

P 

 

Pancier, akcia              54 

   pozri aj akcie 

pamätník francúzskych partizánov na Strečne – výstavba         50 

pamätník SNP na Donovaloch – výstavba         123 

pamätníky 

   – na Donovaloch            123 

   – na Strečne              50 

PKO v Bratislave, inštitúcia           111, 122 
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partizáni, pozri partizánske záležitosti 

Partizánska obec Handlová – udelenie titulu          50 

Partizánske strojárne, n. p.  Partizánske 

   – problémy zamestnancov                       63 

partizánske záležitosti 

   – činnosť              50 

   – konferencia             50 

   – pamätníky             50, 123 

   – poprava partizánov v obci Hájniky          50 

   – šetrenia bývalých partizánov           50 

   – udelenie titulu Partizánska obec          50    

15 rokov ľudovodemokratického Československa, článok      120 

   pozri aj články 

petícia – katolíckych biskupov            88 

platy  

   – pracovníkov sekretariátu ÚV KSS            9 

   – učiteľské             81 

plánovanie              71 

   pozri aj priemysel 

plénum ÚV KSS           125 

   pozri aj ÚV KSS   

plynárenský priemysel            58 

   pozri aj priemysel 

počuteľnosť rozhlasového vysielania – meranie       113 

podací denník                1 – 7 

podniky a závody 

   – Bavlnárske závody, n. p. Bratislava                    69 

   – Bratislavské tukové závody, n. p. Bratislava         59 

   – Bučina, n. p. Zvolen            55 

   – cementáreň v obci Bystré           62 

   – Cestná správa kameňolom Žarnovica          62 

   – Československá plavba dunajská, n. p. Bratislava        73 

   – Družstevná tvorba              9 

   – Elektráreň II. v Bratislave           56 
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   – Handlovské bane, n. p. Handlová          65 

   – HUKO              63 

   – Hutný projekt             65 

   – chemický kombinát v Šali           57 

   – Chemko, n. p. Strážske            57 

   – Kovosmalt, n. p. Bratislava           63 

   – Oblastná správa ČZŤS v Bratislave          63 

   – Oblastná správa pre bytovú a občiansku výstavbu v Bratislave      71 

   – Odevné závody kpt. Nálepku vo Svidníku         62 

   – Okresný stavebný podnik v Nitre          54 

   – Partizánske strojárne, n. p. Partizánske         63 

   – PNS            105 

   – reštauračné podniky v Bratislave          66 

   – Rudné bane, n. p. Banská Bystrica          65 

   – Slovenská kniha, n. p. Bratislava        102 

   – Slovenské pedagogické nakladateľstvo, vydavateľstvo     103 

   – Slovenské plynárne v Bratislave          58 

   – Slovnaft, rafinéria            57 

   – Smrečina, závod            55 

   – Spišské železorudné bane, n. p. Spišská Nová Ves        63 

   – Svet socializmu, vydavateľstvo        104 

   – Škodove závody na výrobu lodí v Komárne         63 

   – Váhostav, n. p. Žilina            68 

   – Veľkoobchod s drobným spotrebným tovarom, n. p.        64 

   – Západoslovenský mäsopriemysel, n. p. Bratislava        59 

   – Závod J. V. Stalina v Martine           63 

   – Závod Mieru v Bratislave           62  

   – Závod SNP v Žiari nad Hronom          62, 63 

   – Závod Turčianske strojárne v Martine         63 

   – Závod MDŽ v Bratislave          69 

pohraničie – osídľovanie           90 

policajné orgány – bývalej ČSR a Slovenského štátu       11 

Politika KSČ – životný základ ľudovodemokratického zriadenia, článok    93 

politické strany a hnutia 
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   – Celoštátny mierový výbor rím. kat. duchovných       88 

   – Československá sociálno – demokratická strana       45 

   – Československý zväz mládeže          80, 96, 133 

   – Darbisti             88 

   – Demokratická strana           12, 46 

   – evanjelická a. v. cirkev           88 

   – Exekutíva komunistickej internacionály        11 

   – HSĽS             11 

   – katolícka cirkev            88 

   – Komunistická strana Bulharska         17 

   – KSČ               9, 11, 16, 

                                21 – 42, 52, 71 

              93, 105, 125 

   – Komunistická strana Číny          16 

   – Komunistická strana Rakúska          17 

                              9 – 11, 13, 

   – KSS                        17 – 19, 44, 46, 

              49, 50, 52, 54, 

              57, 62, 63, 65, 

              67, 69, 70, 71, 

              73, 74, 78, 81, 

              86, 89, 90, 92, 

              96, 105, 108, 

            109, 111, 112, 

            122, 123, 125 

   – Komunistická strana ZSSR          19 

   – Ľudové milície            52 

   – Maďarská socialistická robotnícka strana        18 

   – Matica slovenská         109 

   – Nylašiovská strana           53 

   – Robotnícka rada v Kladne          11 

   – Rada ministrov Mongolskej ľudovej republiky       16 

   – Rada slobodného Československa         48 

   – Sokol           115 
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   – SPD             14 

   – Strana slobody            47 

   – Strana slovenskej obrody          47 

   – Svetová odborová federácia        114 

   – Školskí bratia            88 

   – Ukrajinská národná rada          84 

   – VKS/b             19 

   – Zväzarm           117 

   – Zväz československo – sovietskeho priateľstva     116 

   – Zväz československých výtvarných umelcov      108 

   – Zväz protifašistických bojovníkov         50, 126 

   – Zväz slovenských partizánov          50 

   – Zväz slovenských spisovateľov       109 

poľnohospodárstvo                       70, 90 

poľovačka – Jánosa Kádára na Slovensku         18 

popravy – partizánov                      50      

   pozri aj trest smrti 

poslanci 

   – činnosť             90 

   – voľby             89 

poštátnenie sanatórií Palace v Novom Smokovci a Kochovho sanatória 

v Bratislave             82      

Poštová novinová služba, organizácia       105 

potopenie nákladného člna na Dunaji         72 

potravinársky priemysel           59 

   pozri aj priemysel 

Povereníctvo dopravy, inštitúcia         75 

Povereníctvo kultúry, inštitúcia       108 

Povereníctvo miestneho hospodárstva, inštitúcia       67 

Povereníctvo pôdohospodárstva, inštitúcia       70 

Povereníctvo SNR pre veci vnútorné, inštitúcia       54, 84, 85 

Povereníctvo spojov, inštitúcia         76 

Povereníctvo spravodlivosti, inštitúcia        54 

Povereníctvo stavebníctva, inštitúcia        62 
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Povereníctvo štátnej kontroly, inštitúcia        77 

Povereníctvo školstva, inštitúcia           78 

Povereníctvo školstva a kultúry, inštitúcia          16 

Povereníctvo vnútra, inštitúcia           54, 85, 87, 90, 

             105, 112 

povodne na riekach 

   – Dunaj              68 

   – Laborec              68 

   – Latorica              68 

   – Uh              68 

pozemková reforma 

   – priebeh              70 

   – revízia              70 

Poznámky k dejinám Komunistickej strany Československa v období okupácie 

a Slovenského národného povstania, publikácia         13 

Poznámky k situácii na Slovensku, publikácia         13 

pracovné sily – pre banský priemysel          65 

pracovné vyznamenania, pozri vyznamenania 

pracovné zaradenie – Dr. Kornela Haima          54 

pracovníci sekretariátu ÚV KSS – platy            9 

pracovno – kádrové posudky 

   – na Eda Friša             11 

   – na Ladislava Priesola            54 

Pravda, redakcia                        84, 94 

Pravda, vydavateľstvo          100 

Práca, vydavateľstvo          101 

práce žatevné a mlatebné – výskyt technických problémov       70        

   pozri aj poľnohospodárstvo 

právomoci povereníka školstva a kultúry – vymedzenie        81 

prednáška o antisemitizme            85 

   pozri aj antisemitizmus 

predsedníctvo DS             12 

   pozri aj DS 

predsedníctvo KSS             46 
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   pozri aj KSS 

predsedníctvo ÚV KSČ            32 – 42, 71 

   pozri aj ÚV KSČ 

predsedníctvo ÚV KSS            47 

   pozri aj ÚV KSS 

predsedníctvo vlády ČSR            62 

   pozri aj vláda ČSR 

predsedníctvo vlády ČSR            55 

   pozri aj vlády ČSSR 

Predvoj, časopis             95 

   pozri aj časopisy a noviny 

Prejav N. S. Chruščova na XX. zjazde KSZSSR, publikácia       19 

prejavy 

   – Klementa Gottwalda             11 

   – Jánosa Boldockého             18 

   – N. S. Chruščova              19 

preventórium na Železnej studničke – využitie          82 

prezenčná služba 

   – politických a mládežníckych funkcionárov          49 

   – predĺženie              49, 119 

Prezídium policajného riaditeľstva, inštitúcia          11 

prémie – zastavenie vyplácania zamestnancom v automobilovej doprave     72 

priemysel 

   – drevospracujúci              55 

   – energetický              56 

   – chemický              57 

   – miestne hospodárstvo             67, 90 

   – obchod               66 

   – plánovanie              71 

   – plynárenský              58 

   – potravinársky              59 

   – sklársky               60 

   – spotrebný              61 

   – stavebný               62 
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   – strojárenský              63 

   – tabakový              64 

   – ťažobný               65 

   – vodné hospodárstvo             68 

priemyselná výroba na Horehroní            59 

   pozri aj priemysel 

program – straníckych a vládnych návštev             9, 16 

protižidovské demonštrácie             85 

   pozri aj antisemitizmus 

protestantská cirkev, pozri cirkev 

protesty vojakov základnej služby, pozri vojenské záležitosti 

protištátna skupina Stráž ľudu            54 

protištátne akcie                         54 

   pozri aj akcie 

protištátne letáky              54 

   pozri aj letáky 

protokol – o výsluchu Gustáva Husáka           11 

protokolárna prax – úprava           133 

prvá československá jadrová elektráreň – výstavba         56 

   pozri aj energetický priemysel 

I. Krajská spartakiáda v Bratislave – príprava          82 

I. tajomník ÚV KSS Karol Bacílek            70, 98, 108, 109, 

              116 

   pozri aj ÚV KSS              

publikácie 

   – Gramatická stavba ruského jazyka v porovnaní so slovenským       92 

   – Kvety družby a bratstva          109 

– O diktatúre proletariátu VČK – GPU, a zo skúseností VKS/b z bojov 

    proti ľavej a pravej úchylke a z likvidácie trockistických skupín a  

    iných agentúr v ZSSR             19 

– Oravská priehrada             68 

– O situácii na Slovensku             12 

– Môj postoj v národnostnej otázke           11 

– Poznámky k dejinám Komunistickej strany Československa v období 
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   okupácie a Slovenského národného povstania          13 

– Poznámky o situácii na Slovensku           13 

– Slovenské národné povstanie a prípravy k nemu – sprievodné zjavy       13 

– Súborný plán Slovenska            70 

– Triedna štruktúra československého hospodárstva         69 

– Zápisky Dr. Jozefa Kosorína            12 

– Záznam o dohode členov predsedníctva Demokratickej strany 

   o niektorých politických, organizačných a osobných opatreniach, 

   poznámky Karola Sidora             12  

– Správy tlačového dozoru Povereníctva vnútra                                         112 

 

 

 

R 

 

Rada ministrov Mongolskej ľudovej republiky, inštitúcia       16 

Rada slobodného Československa, hnutie         48 

RVHP, organizácia          123 

rafinérske podniky – ich zásobovanie          57 

rajónové plány okresov 

   – Galanta            56 

   – Trnava             56 

reakcie – USA na vývoz čs. zbraní do Egypta        14 

redakcia Pravdy            84, 94 

referát  Rudolfa Baráka           54 

rehoľa Školskí bratia           88 

rekreačné stredisko ÚV KSS Biela Skala – výstavba         9 

rekreácie robotníkov – nízka účasť         82 

   pozri aj zdravotníctvo 

remorkér m. 1. Kriváň – výrobné chyby a nedostatky       73 

repatriácia utečencov 

   – z Bieloruska            84 

   – z Poľska            84 

   – Ukrajiny            84 
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reštauračné podniky v Bratislave          66 

   pozri aj podniky a závody 

revízia prvej pozemkovej reformy – výsledky        70 

Revízna komisia KSS           10 

   pozri aj komisie a KSS 

revolučné udalosti v Maďarsku           18 

rezident MIS Heinrich Neubauer – zatknutie         54 

rieky 

   – Dunaj              68 

   – Laborec             68 

   – Latorica             68 

   – Uh              68 

   – Turiec              68 

Robotnícka rada v Kladne, organizácia          11 

roľníci – ich kolektivizácia           70 

román Zhasnuté svetlá          109 

ropa, pozri rafinérske podniky 

ropovod Družba – uvedenie do prevádzky         57 

Rozbor úrovne riadiacej práce Povereníctva dopravy, pracovný materiál  75 

rozhlas Slobodná Európa          133 

rozhlasová relácia DS Organizačné zvesti         46 

   pozri aj DS 

rozhlasové vysielanie – meranie počuteľnosti       113 

rozpočet – ObvNV Bratislava – Nivy          90 

Rožňavská kapitula, inštitúcia           88 

Rudné bane, n. p. Banská Bystrica          65 

ryby – chov             68 

 

 

S 

 

samovražda – šéfredaktora Szabad Fölmüves Alexandra Majora      97 

sanatóriá 

   – Kochovo sanatórium v Bratislave          82 
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   – Palace v Novom Smokovci           82 

sanatórium Palace v Novom Smokovci – poštátnenie        82 

sanatórium Kochovo v Bratislave– poštátnenie         82 

sekretariát I. tajomníka ÚV KSS – kniha návštev        44 

sekretariát ÚV KSČ              9, 21 – 31 

   pozri aj ÚV KSČ 

sekretariát ÚV KSS              9 

   pozri aj ÚV KSS 

sekretariáty krajských výborov Strany slovenskej obrody a Strany  

slobody – zriadenie           47 

   pozri aj Strana slovenskej obrody a Strana slobody 

sektory spotrebného priemyslu, pozri spotrebný priemysel 

VII. zjazd Maďarskej socialistickej robotníckej strany       18 

   pozri aj zjazdy 

sídlisko Podhradie v Bratislave – výstavba        62 

sklársky priemysel           60 

   pozri aj priemysel 

Slovenská akadémia vied 

   – činnosť ZO KSS           92 

Slovenská armáda            13 

   pozri aj armáda a vojenské záležitosti 

Slovenská kniha, n. p. Bratislava        102 

slovenská metalurgia – rozvoj          63 

Slovenská národná galéria v Bratislave, inštitúcia     108 

Slovenská národná rada, inštitúcia         89 

Slovenská plánovacia komisia, inštitúcia        71 

Slovenská univerzita v Bratislave – premenovanie       80 

Slovenské národné povstanie          11, 13, 50, 107,  

                       122, 123, 124, 125 

Slovenské národné povstanie a prípravy k nemu – sprievodné zjavy, 

publikácia             13 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, vydavateľstvo     103 

Slovenské plynárne v Bratislave          58 

SĽUK – zájazdy do NSR         112 
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Slovenský plánovací úrad, inštitúcia          54, 71 

Slovenský ústredný výbor Sokola – hospodárenie      115 

Slovenský ústredný výbor ZČSSP        116 

Slovnaft, rafinéria v Bratislave – prerušenie výstavby        57 

Smena, noviny             96 

   pozri aj noviny 

smenný územný plán Bratislavy           62 

smernice KSS                9 – 11, 17, 18 

   pozri aj KSS 

Smrečina, závod              55 

sovietska armáda              49 

   pozri aj armáda a vojenské záležitosti 

SPD               14 

spisovatelia, pozri literatúra 

Spišská diecéza, inštitúcia            88 

Spišské železorudné bane, n. p. Spišská Nová Ves         63 

spoje               76 

spotrebný priemysel             61 

   pozri priemysel 

Správa tlačového dozoru Povereníctva vnútra, inštitúcia       105 

Správa vodného hospodárstva na Slovensku, inštitúcia          68 

Správa vojenskej kontrarozviedky 2. vojenského okruhu, inštitúcia       49 

správanie albánskych študentov            80 

správy 

   – bezpečnostné              14, 17, 47, 49, 

                                   51 – 54, 63, 72,     

                74, 80, 82, 83, 

                85, 86, 88, 103, 

              105, 106, 109,   

              112, 114, 119 

   – straníckych a iných orgánov                         9 – 11, 19, 54, 

61 – 66, 68 – 70,  

                74, 76 – 78, 81, 

                82, 86, 89, 90, 
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                      102, 103, 105,   

           108, 116, 119 

Správy tlačového dozoru Povereníctva vnútra, bulletiny      112 

stavby – závlahové             68 

stavebné investície – v ČSR            62, 71 

stavebný priemysel             62 

   pozri aj priemysel 

Strana slobody – zriadenie sekretariátov krajských výborov        47 

Strana slovenskej obrody 

   – činnosť              47 

   – zriadenie sekretariátov krajských výborov          47 

stranícki funkcionári               9 – 11, 49, 54, 

                71, 74, 105,  123 

   pozri aj funkcionári 

stávka zamestnancov – v národnom podniku Kovosmalt v Bratislave       63 

Stráž ľudu, protištátna skupina            54 

stredisko pre straníckych a vládnych funkcionárov Biela skala – výstavba   9 

stredné školstvo               79, 90 

   pozri aj školstvo 

strojárenský priemysel              63 

   pozri aj priemysel 

stroje – opravy             70 

Strojnícka fakulta SVŠT v Bratislave – príprava výstavby       80 

STS              70 

Súborný plán Slovenska, publikácia          71 

súdy 

   – Národný súd             54 

   – ľudové súdy             54, 91 

   – Krajský súd v Bratislave           91 

systemizácia – aparátu ÚV KSS             9 

   pozri aj aparát ÚV KSS 

Svet socializmu, časopis          104 

   pozri aj časopisy a noviny 

Svetová odborová federácia – zákaz činnosti       114 
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Szabad Földmüves, noviny                      97 

   pozri aj noviny 

 

 

Š 

 

XVI. zjazd Komunistickej strany Rakúska         17 

   pozri aj zjazdy 

VI. riadny zjazd Komunistickej strany Bulharska        17 

   pozri aj zjazdy 

Škodove továrne na výrobu lodí v Komárne – situačná správa       63 

Školskí bratia, rehoľa            88 

školstvo 

   – cirkevné školy            88       

   – domovy mládeže            90 

   – materské školy            90 

   – stredné školy             79, 90 

   – školy s vyučovacím jazykom ukrajinským         81 

   – vysoké školy             80, 90 

   – základné školy            78, 128 

školy, pozri školstvo 

školy s vyučovacím jazykom ukrajinským                    81 

   pozri aj školstvo 

štadión TJ Slovan Bratislava CHZJD – večerná adaptácia       82 

štatistické výkazy, pozri výkazy štatistické  

Štátne konzervatórium v Bratislave – pridelenie budovy       79 

štátne majetky – hospodárenie           70 

štátne maloobchodné ceny – zníženie          61 

Štátne sanatórium v Bratislave, inštitúcia         82 

štátny nábor osídlenia pohraničia a rozmiestnenia dorastu do učebného 

pomeru              90 

štátny súhlas 

   – neudelenie Róbertovi Pobožnému          88 

   – udelenie Alexandrovi Horákovi          88 
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Štátny úrad plánovací v Prahe, inštitúcia          70, 71 

Štátny ústav pre projektovanie stavieb vodného hospodárstva 

Hydroprojekt,  inštitúcia            68 

Štátny zdravotný ústav, oblastný ústav pre Slovensko – ničenie  

chorobopisov             82 

Štátny žrebčín v Topoľčiankach – hospodárenie         70 

študijné tézy – vypracované oddelením agitácie a propagandy Ústredného 

výboru Komunistickej strany Číny          16 

Štyridsaťštyri, film          110 

 

 

 

T 

 

tabak, tabakové výrobky – znehodnotenie a likvidácia         64 

tabakový priemysel                        64 

   pozri aj priemysel 

tajomníci ÚV KSS 

   – Pavel David            105 

   – Edo Friš              11 

   – Augustín Michalička           123 

   pozri aj ÚV KSS 

tajomník ÚV KSČ Jiří Hendrych          110 

   pozri aj ÚV KSČ 

technológie vo výrobe – zvyšovanie kvality          67 

televízny vysielač a štúdio v Bratislave – výstavba       113 

tézy – študijné vypracované oddelením agitácie a propagandy Ústredného 

výboru Komunistickej strany Číny           16 

titul Partizánska obec – udelenie obci Handlová          50 

Tiene, opera            107 

TJ Slovan Bratislava CHZJD – večerná adaptácia štadióna        82 

tlačové konferencie – prípis oddelenia propagandy a agitácie ÚV KSČ 

o usporadúvaní            105 

   pozri aj konferencie 
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tlačové záležitosti                         93 – 105 

tragické úmrtie –  vedúceho tajomníka OV KSS vo Svidníku 

Jozefa Krajňáka                          9 

Trať Družby – dokončenie           62 

trať Turňa – Rožňava – dokončenie          62 

trest smrti – zoznamy odsúdených          54 

III. oddelenie ÚV KSS          109 

   pozri aj ÚV KSS 

Triedna štruktúra československého hospodárstva, publikácia       69 

trockisti              19, 112 

týždenné bulletiny sekretariátu ÚV KSS            9 

   pozri aj ÚV KSS 

 

 

 

Ť 

 

ťažba 

   – drahých kovov           65 

   – magnezitu            65 

   – nafty             65 

   – uhlia             65 

   – lignitu             65 

   – železnej rudy            65 

ťažobný priemysel           65 

   pozri aj priemysel 

 

 

U 

 

učebnice a školské potreby – bezplatné poskytovanie       79 

udalosti – revolučné v Maďarsku         18 

udelenie vyznamenania – obci Handlová        50 

uhlie – ťažba            65 
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Ukrajinci             82, 84, 122 

Ukrajinská národná rada – pomery v nej         84 

umenie 

   – divadelné          106 

   – film           110, 125 

   – hudobné          107 

   – kultúra           111, 112, 125 

   – literatúra          109 

   – výtvarné          108 

Univerzita Jána Ámosa Komenského v Bratislave – pomenovanie      80 

utečenci 

   – z Bieloruska                        84 

   – z Poľska             84 

   – z Ukrajiny             84 

   pozri aj repatriácia utečencov 

uvoľnenie z funkcií 

   – Dr. Júliusa Bránika            54 

   – Rudolfa Sokola            54 

uzavretie – dočasné juhoslovanského generálneho konzulátu 

v Bratislave             54 

Užšia revízna komisia KSS           10 

   pozri aj komisie a KSS 

 

 

 

Ú 

 

účastník SNP A. Sedláček – úprava jeho hrobu v Žiline       10 

Új Szó, noviny             98 

   pozri aj noviny 

úmrtia 

   – šéfredaktora Szabad Földmüves Alexandra Majora                  97 

   – vedúceho tajomníka OV KSS vo Svidníku Jozefa Krajňáka       9 

úplatky – šetrenie             10 
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úradná moc – jej zneužitie veliteľom vojenskej posádky v Rožňave      49 

Ústav dejín KSS             11, 50 

   pozri aj KSS 

Ústav pre hospodársky a sociálny výskum, inštitúcia        69 

Ústav pre výskum rúd, inštitúcia           65 

Ústav teoretickej a aplikovanej mechaniky ČSAV, inštitúcia     112 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby – otvorenie predajne v Prahe    111 

Ústredný národný výbor hlavného mesta Bratislavy        62 

   pozri aj národné výbory 

Ústredný ústav geologický v Prahe, inštitúcia         65 

Ústredný výbor Československej sociálno – demokratickej strany 

   – vyhlásenie k vystúpeniu Bohumila Laušmana       45 

Ústredný odbor civilnej obrany Ministerstva vnútra ČSR 

   – investičné zámery na úseku civilnej obrany        51 

Ústredný výbor Komunistickej strany Československa 

   – aparát             52, 636, 105 

   – časopis Nová Mysl           93 

   – dočasný            11 

   – ilegálny            11 

   – informácie            16, 43 

   – KSK              63 

   – pokyny            43 

   – predsedníctvo            32 – 42, 71 

   – sekretariát            21 – 31 

   – tajomník Jiří Hendrych        110 

Ústredný výbor Komunistickej strany Číny        16 

Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska 

   – aparát               9 – 11, 18, 19, 

              62,  74, 81, 105, 

            108, 109, 112, 123 

   – KSK pri ÚV KSS           54 

   – plénum          125 

   – predsedníctvo            47 

   – I. tajomník ÚV KSS Karol Bacílek         70, 98, 108, 109,  
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            116 

   – sekretariát              9 

   – tajomníci            11, 105, 123 

Ústredný výbor Komunistickej strany Sovietskeho zväzu      19 

Ústredný výbor Maďarskej socialistickej robotníckej strany      18 

 

 

V 

 

Váhostav, n. p. Žilina           68 

väzba 

   – Júliusa Andráša a spol.          54 

   – Rudolfa Baráka           54 

   – Rudolfa Bisa            88 

   – Karola Forbáta a spol.          54 

   – Gustáva Husáka           11 

   – Júliusa Madarása           88 

   – Štepána Plačku           54 

   – Dr. Fedora Thurzu           54 

   – Viktora Trstenského           88 

   – Oskára Valáška           54 

   – príslušníkov odboja           49 

Večerník, noviny            99 

   pozri aj noviny 

vedúci tajomník OV KSS vo Svidníku Jozef Krajňák – tragické úmrtie     9 

Veľkoobchod s drobným spotrebným tovarom, n. p.       64 

VOSR – 36. výročie         106 

Veto, akcia            54 

   pozri aj akcie 

víno – machinácie pri výkupe          66 

vláda ČSR             62, 70, 88, 96,  

            133 

vláda ČSSR            55 

Vládna komisia pre otázky osídľovania pohraničia                 71 
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   pozri aj komisie 

Vlákno, akcia           54 

   pozri aj akcie 

voda, pozri vodné hospodárstvo 

vodná elektráreň na Dunaji – výstavba        68 

vodná nádrž Príbovce – výstavba        68 

vodné diela 

   – Liptovská Mara          68 

   – Sučany           68 

vodné dielo Liptovská Mara – výstavba        68 

vodné dielo Sučany – výstavba         68 

vodné elektrárne 

   – na Dunaji           68 

   – v Prešovskom kraji          68 

vodné elektrárne v Prešovskom kraji – výstavba      68 

vodné hospodárstvo          68 

   pozri aj priemysel 

vojenské záležitosti 

   – predĺženie prezenčnej služby         49 

   – protesty vojakov základnej služby        49, 119 

   – spolupráca so sovietskou armádou        49 

   – starostlivosť o hroby sovietskych vojakov       78 

   – stranícka práca          11, 49 

   – uväznenie príslušníkov odboja        49 

   – vojenský obvod Javorina         49 

   – vojnové udalosti          11 – 13, 123 

   – zneužitie úradnej moci veliteľom vojenskej posádky v Rožňave    49 

voľby 

   – doplňovacie           89 

   – do Národného zhromaždenia         89 

   – do národných výborov         89 

– do SNR                       89 

voška maková – boj proti nej         70 

Vrana, akcia           54 
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   pozri aj akcie 

vstup do KSS              9 

   pozri aj KSS 

vydavateľstvá 

   – Pravda           100 

   – Práca           101 

   – Slovenská kniha         102 

   – Slovenské pedagogické nakladateľstvo      103 

   – Svet socializmu         104 

vyhlásenie – Ústredného výboru Československej sociálno – demokratickej 

strany v exile             45 

vysielačka I. ilegálneho ÚV KSČ – jej likvidácia        11 

vysoké školstvo             80, 81 

   pozri aj školstvo 

Vyššia pedagogická škola v Prešove          80 

Výberová komisia pre odsun nemeckého obyvateľstva        87 

   pozri aj komisie 

výbor pre komunistickú prácu v armáde – ustanovenie        11 

výherná lotéria Dedo Mráz         116 

výkazy štatistické               9 

výkup 

   – dobytka             70 

   – ošípaných             70 

   – vína              66 

výroba 

   – kŕmnych kvasníc            55 

   – motorov do bojových vozidiel T – 54         63 

Výskumný ústav agrochemickej technológie v Bratislave       57 

Výskumný ústav rybársky a hydrobiologický Československej akadémie 

poľnohospodárskych vied v Prahe          70 

Výskumný ústav zváračský           92 

výsluch – Gustáva Husáka           11 

výstavba 

   – atómových elektrární            56, 68 
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   – bytov              49, 62, 71   

   – Domu umenia a architektúry v Bratislave       111 

   – KNV v Bratislave            62 

   – Odevných závodov kpt. Nálepku vo Svidníku        62 

   – odsávacieho kanála závodu Mieru v Bratislave        62 

   – pamätníka francúzskym partizánom na Strečne        50 

   – pamätníka SNP na Donovaloch        123 

   – Parku kultúry a oddychu v Bratislave       111 

   – píly v závode Smrečina v Banskej Bystrici         55 

   – prvej etapy závodu Chemko Strážske, n. p.         57 

   – rafinérie Slovnaft v Bratislave          57 

   – strediska pre straníckych a vládnych funkcionárov          9, 62 

   – Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave         80 

   – televízneho štúdia a vysielača v Bratislave       113 

   – v areáli Pražského hradu         112 

   – vodných elektrární, diel a nádrží          68 

   – závodov v potravinárskom priemysle         59 

   – závodu SNP v Žiari nad Hronom          62 

výtvarné umenie           108 

   pozri aj umenie 

výuka náboženstva            88 

   pozri aj cirkevné školstvo 

vývoz – československých zbraní do Egypta         14 

Význam Slovenského národného povstania v národnooslobodzovacom 

boji československého ľudu, článok        120 

   pozri aj články 

 

 

Z 

 

zahraničný obchod            66 

   pozri aj obchod a priemysel 

zastupiteľské služby – výber pracovníkov zo Slovenska     133 

ZO KSS pri SAV – kritika jej priebehu          92 
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základné školstvo              78, 128 

   pozri aj školstvo 

zákon o národnej bezpečnosti – návrh           54 

zákon o sociálnom zabezpečení – realizácia          90 

zákon o zriadení ústavov ďalšieho vzdelávania učiteľov – návrh       81 

zákony 

   – o národnej bezpečnosti            54 

   – o sociálnom zabezpečení            90 

   – o zriadení ústavov ďalšieho vzdelávania učiteľov         81 

Západoslovenský mäsopriemysel, n. p. Bratislava         59 

Zápisky Dr. Jozefa Kosorína, publikácia           12 

zápisnica – z vypočutia Jozefa Mičudíka          11 

závlahové stavby              68 

Závod J. V. Stalina v Martine – zastavenie prác          63 

Závod MDŽ v Bratislave – zlučovanie s Bavlnárskymi závodmi, n. p. 

Bratislava               69 

Závod Mieru v Bratislave – výstavba odsávacieho kanála        62 

Závod SNP v Žiari nad Hronom – výstavba          62, 63 

Závod Turčianske strojárne v Martine – problematika výroby        63 

závody 

   – Bavlnárske závody, n. p. Bratislava                      69 

   – Bratislavské tukové závody, n. p. Bratislava          59 

   – Odevné závody kpt. Nálepku vo Svidníku          62 

   – Smrečina, závod             55 

   – Škodove závody na výrobu lodí v Komárne          63 

   – závod J. V. Stalina v Martine            63 

   – závod MDŽ v Bratislave            69 

   – závod Mieru v Bratislave            62 

   – závod SNP v Žiari nad Hronom           62, 63 

   – závod Turčianske strojárne v Martine          63 

   pozri aj podniky a závody 

Záznam o dohode členov predsedníctva Demokratickej strany o niektorých 

politických, organizačných a osobných opatreniach, poznámky Karola  
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Sidora, publikácia             12 

Zbor povereníkov             11, 49, 63, 68,

               75, 77, 81, 105, 

             106, 113, 133 

zbrane  

   – nosenie a držba krátkych strelných zbraní                    54 

   – vývoz československých zbraní do Egypta         14 

zdravotníctvo 

   – poštátnenie sanatórií vo Vysokých Tatrách         82 

   – rekreácie robotníkov            82 

   – rozvoj              82, 90 

zdroje plynu – výskyt zásob na západnom Slovensku        58 

Zeit im Bild, časopis          124 

   pozri aj časopisy a noviny 

Zhasnuté svetlá, román          109 

zjazd rím. kat. duchovných v Prahe          88 

   pozri aj zjazdy 

zjazdy 

   – X. zjazd KSČ             71 

   – XX. zjazd Komunistickej strany ZSSR         19, 119 

   – VII. zjazd Maďarskej socialistickej robotníckej strany       18 

   – XVI. zjazd Komunistickej strany Rakúska         17 

   – VI. riadny zjazd Komunistickej strany Bulharska        17 

   – zjazd rím. kat. duchovných v Prahe          88 

zločiny maďarských fašistov           53 

zmluva o vývoze československých zbraní do Egypta – reakcia USA      14 

zneužitie úradnej moci – veliteľom vojenskej posádky v Rožňave      48 

   pozri aj vojenské záležitosti 

zníženie cien – štátnych maloobchodných         61 

Zväzarm                                  117 

Zväz československých výtvarných umelcov        108 

Zväz protifašistických bojovníkov           50, 126 

Zväz slovenských partizánov            50 
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Zväz slovenských spisovateľov          109 

zväzy 

   – zväz československých výtvarných umelcov       108 

   – zväz protifašistických bojovníkov           50, 126 

   – zväz slovenských partizánov            50 

   – zväz slovenských spisovateľov         109 

 

 

Ž 

 

žatevné a mlatebné práce – výskyt technických problémov        70 

   pozri aj poľnohospodárstvo 

železná ruda – ťažba             65 

   pozri aj ťažobný priemysel 

železničná doprava             74, 75 

   pozri aj doprava 

železničný uzol Košice – výskyt nedostatkov          74 

   pozri aj železničná doprava 

Ženevská konferencia             16 

   pozri aj konferencie 

Židia               85 

živočíšna výroba, pozri poľnohospodárstvo  

Živočíšne resty zavinili krmoviny, článok          99 

   pozri aj články 

životná úroveň – na Slovensku            70 

Život strany, časopis            124 

   pozri aj časopisy a noviny 
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