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Úvod 

 

Viktor Pavlenda sa narodil 23. januára 1928 v obci Katarínska Huta okres Poltár. Otec 

bol robotník, fúkač skla v sklárňach v Katarínskej Hute. 1 Po maturite na Obchodnej akadémii 

v roku 1947 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole hospodárskych vied v Bratislave. V tom 

istom roku vstúpil aj do radov KSČ. 

V období od 1. októbra 1950 do 31. augusta 1952 pôsobil na Vysokej škole 

hospodárskych vied v Bratislave ako odborný asistent. Neskôr, do roku 1953 bol vo funkcii 

vedúceho Katedry politickej ekonómie na Vysokej škole technickej v Košiciach. Odborné 

ekonomické vzdelanie si prehĺbil absolvovaním štúdia – internej vedeckej ašpirantúry na 

Inštitúte národného hospodárstva v Moskve v období rokov 1953 – 1956.  V roku 1956 

zároveň dosiahol titul riadneho profesora politickej ekonómie. V roku 1958 sa Viktor 

Pavlenda stal rektorom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V tejto funkcii zotrval až do 

roku 1961.  

Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS 8. apríla 1968 bol Vasilom Biľakom navrhnutý 

a aj zvolený do tohto kolektívneho orgánu.2 Neskoršie sa stal predsedom Ekonomickej 

komisie pri                  ÚV KSS.  

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

KSS, stal sa opäť členom predsedníctva a sekretariátu a tajomníkom ÚV KSS.3 Novozvolený 

ÚV KSS na svojom zasadnutí 29. augusta 1968 voľbu potvrdil.4 Viktor Pavlenda sa stal 

tajomníkom pre ekonomický úsek. Pri vytváraní modelu a princípov budovania národného 

hospodárstva vychádzal z dôslednej analýzy ekonomického rozvoja Slovenska po II. svetovej 

vojne a jeho celkového postavenia a porovnania s českými krajinami. Dôraz kládol na 

vybudovanie funkčných slovenských národných orgánov a nové štátoprávne postavenie 

Slovenska v rámci Československa. Uvedomoval si nevyhnutnosť akceptovania princípov 

trhového regulovania národného hospodárstva a využitia zahraničných pôžičiek.  

Na zasadnutiach predsedníctva ÚV KSS tajomník Pavlenda predkladal hodnotiace 

analýzy hospodárskeho vývoja Slovenska, informoval o možných podnikateľských zámeroch 

                                                                 
1 O životopisných údajoch pozri LONDÁK, Miroslav: Pavlenda Viktor. In: PEŠEK, Jan (ed.): Aktéri jednej éry 
na Slovensku1948 : 1989. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 248 – 252, ISBN 80-7165-417-5; MV 
SR – SNA, fond ÚV KSS – osobné spisy pracovníkov ÚV KSS – Pavlenda Viktor, arch. šk. č. 51. 
2 MV SR – SNA, fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1203, zasadnutie P ÚV KSS, 8. 4. 1968. 
3 MV SR – SNA, fond ÚV KSS, arch. šk. č. 69, mimoriadny zjazd KSS, 26. – 29. 8. 1968. 
4 MV SR – SNA, fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1881, zasadnutie Pléna ÚV KSS, 29. 8. 1968. 
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vybudovať závod na licenčnú výrobu osobných automobilov na Slovensku5, o vývoji cien 

a celkovom úverovo-menovom vývoji v krajine a pod. Funkcia tajomníka ÚV KSS 

zodpovedného za ekonomický úsek mu umožňovala navrhovať obsadzovanie funkcií napr. 

generálnych riaditeľov podnikov, námestníkov ministrov, guvernéra Slovenskej národnej 

banky, Slovenskej všeobecnej banky, alebo náčelníka Východnej dráhy.  

K najbližším spolupracovníkom Viktora Pavlendu patrili Hvezdoň Kočtúch, Anton 

Ťažký, Jozef Zrak a iní. Spolu vytvárali prípravné materiály ku konaniu seminárov k otázkam 

národohospodárskej politiky, k zásadám vytvárania a pôsobenia národných orgánov SSR 

a pod.  

S nástupom spoločenskej a ekonomickej normalizácie v ČSSR postavenie Viktora 

Pavlendu aktívneho predstaviteľa obrodnej politiky KSS začalo slabnúť. Posledný krát sa 

zúčastnil zasadnutia predsedníctva ÚV KSS v januári 1970. Z ÚV KSS odišiel v apríli 1970. 

Krátky čas pôsobil vo funkcii veľvyslanca ČSSR vo Švédsku, no po straníckych previerkach 

bol v roku 1971 zo strany vylúčený.  

Po vylúčení z radov KSS Viktor Pavlenda pôsobil ako výskumný pracovník                                       

v Československom výskumnom ústave práce a sociálnych vecí v Bratislave. Po 

spoločenských zmenách v roku 1989 sa aktívne zapojil do práce v Nezávislom združení 

ekonómov Slovenska. Viktor Pavlenda zomrel 5. júla 1990 v Bratislave.  

 

 

Archívne dokumenty, ktoré vznikli z činnosti tajomníka ÚV KSS Viktora Pavlendu sa  

dostali do Slovenského národného archívu v období rokov 1990 – 1993 v zmysle ustanovenia 

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

Komunistickej strany Česko – Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 

spolu s ďalšími písomnosťami zaniknutého ÚV KSS.   

Dokumenty odovzdali zástupcovia bývalého Ústavu sociálnych a politických teórií 

(bývalý Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS), ktorý ich spracoval spolu s ďalšími 

písomnosťami vzniknutými v bývalom ÚV KSS. 

Odovzdané dokumenty boli nespracované, bez akejkoľvek evidenčnej pomôcky 

v množstve 9 archívnych škatúľ. Časový rozsah ohraničuje obdobie rokov 1968 – 1970. Je to 

obdobie zhodné s obdobím, v ktorom bol Viktor Pavlenda vo funkcii tajomníka ÚV KSS. 

                                                                 

5 MV SR – SNA, fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1217, zasadnutie P ÚV KSS, 8. 12. 1968. 
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Štruktúru usporiadania archívnych dokumentov tvoriacich fondovú skupinu B. IV. 

XV. Tajomník ÚV KSS Viktor Pavlenda 1968 – 1970 sme vytvorili na základe vecnosti. 

Podľa tohto kritéria sme dokumenty usporiadali do jedenástich častí, z ktorých niektoré sme 

ďalej rozdelili na skupiny archívnych dokumentov. 

V štruktúre usporiadania tejto fondovej skupiny počiatočné veľké písmeno B označuje 

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

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

konferencie. 

Rímska číslica IV označuje pomenovanie štvrtého fondového pododdelenia 

Písomnosti tajomníkov ÚV KSS. Rímskou jednotkou sú pomenované archívne dokumenty 

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

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

Rímska číslica XV určuje poradový sled konkrétneho tajomníka ÚV KSS a časové 

ohraničenie dokumentov, ktoré fondovú skupinu tvoria. 

Arabské číslice vyjadrujú počet častí tvoriacich štruktúru usporiadania fondovej 

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

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

archívnych dokumentov s číselným kódom – signatúrou. 

Štruktúra usporiadania fondovej skupiny B. IV. XV. Tajomník ÚV KSS Viktor 

Pavlenda 1968 – 1970 a jej postavenia v rámci archívneho fondu Ústredný výbor ÚV KSS je 

nasledovná: 

 

Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska 

 

A. Zjazdy, konferencie 

 

B. Volené orgány 

 

B. IV. Písomnosti tajomníkov Ústredného výboru KSS 
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B. IV. XV. Tajomník ÚV KSS Viktor Pavlenda 1968 – 1970  

B. IV. XV. 1. Stranícke záležitosti, reakcie obyvateľstva na dianie v krajine 

B. IV. XV. 2. Sťažnosti, žiadosti o intervenciu, zákrok vo veci 

B. IV. XV. 3. Inštitucionálne usporiadanie výkonných orgánov ČSSR, otázky federácie  

B. IV. XV. 4. Národné hospodárstvo, ekonomické otázky, problematika riadenia 

B. IV. XV. 5. Priemysel 

        5. 1. Automobilový priemysel 

        5. 2. Chemický priemysel 

        5. 3. Stavebný priemysel 

        5. 4. Strojárenský priemysel 

        5. 5. Spotrebný priemysel a výrobné družstvá 

        5. 6. Iné priemyselné odvetvia 

B. IV. XV. 6. Doprava, cestovný ruch, zahraničný obchod 

B. IV. XV. 7. Financie, cenová a mzdová politika 

B. IV. XV. 8. Školská politika 

B. IV. XV. 9. Referáty, vystúpenia 

         9. 1. Referáty, vystúpenia Viktora Pavlendu 

B. IV. XV. 10. Výťahy z článkov 

         10. 1. Výťahy z článkov Viktora Pavlendu 

B. IV. XV. 11. Korešpondencia 

         11. 1. Korešpondencia adresovaná Viktorovi Pavlendovi 

         11. 1. 1. Korešpondencia prijatá od fyzických osôb 
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 Dokumenty sú písané v slovenčine a češtine, niekoľko dokumentov je v ruštine, 

chorvátčine a angličtine. Zvolenou inventárnou jednotkou je súbor archívnych dokumentov 

príbuzného obsahu v zachovanom časovom období. Pri vecných skupinách dokumentov 9.  1. 

Referáty, vystúpenia Viktora Pavlendu, 10. 1. Výťahy z článkov Viktora Pavlendu inventárnu 

jednotku tvoria zachované archívne dokumenty za jeden rok. Pri časti B. IV. XV. 11. 

Korešpondencia inventárnu jednotku tvoria listy jedného odosielateľa jednému adresátovi.  

 Pri spracúvaní sme nevyradili ani jeden dokument. Zachované poštové obálky sme 

ponechali. Pôvodné spisové obaly sa nezachovali a predpokladáme, že pôvodcom neboli ani 

nikdy vyhotovené. Prezentačná pečiatka podateľne ÚV KSS sa používala sporadicky. Jej 

odtlačok červenej farby a hranatého tvaru bol umiestnený v pravej hornej časti podania. 

Predtlačené kolónky – číslo spisu, komu bola vec pridelená na vybavenie, počet príloh, údaj 

o uložení a vyradení neboli vypĺňané. Výnimku tvoril odtlačok dátumu prijatia podania 

v tvare deň, mesiac a rok. Deň a rok je odtlačený arabskou číslicou a mesiac rímskou číslicou. 

Číslo spisu sa uvádzalo ručne v pravom hornom rohu podania v tvare napr. 119/68, kde číslo 

119 predstavuje poradové číslo podania a číslo 68 rok 1968. Zachovaná odpoveď odchádzala 

pod prvotne udeleným číslom spisu. V mnohých prípadoch vytvorených podaní ex offo však 

akékoľvek spisové údaje chýbajú.  

 V časti B. IV. XV. 1. sa nachádzajú dokumenty súvisiace so straníckou 

problematikou, dianím v straníckych orgánoch a spoločnosti, ako aj pozvania pre Viktora 

Pavlendu na účasť na straníckych aktívoch, mítingoch a besedách a iné. Časť B. IV. XV. 1. 

ohraničujú roky 1968 – 1970.   

 Do časti B. IV. XV. 2. sme zaradili napr. žiadosti zástupcov redakcií novín (napr. 

Učiteľské noviny, Reportér) o rozhovor s Viktorom Pavlendom, žiadosti predstaviteľov 

niektorých  miest a okresov na Slovensku o riešenie ekonomicko-sociálnych problémov 

a nedostatkov a pod.. Túto časť ohraničujú roky 1968 – 1970.  

 Do nasledujúcej časti B. IV. XV. 3.  sme zaradili archívne dokumenty vypovedajúce 

o vytváraní a formovaní výkonných štátnych a hospodárskych národných orgánov SSR, ktoré 

súviseli s praktickou realizáciou nového federatívneho usporiadania ČSSR. Časť B. IV. 3. 

ohraničuje obdobie rokov 1968 – 1970.  

 V časti B. IV. XV. 4. sa nachádzajú napr. smernice o rozvoji a hodnotení vývoja 

hospodárstva na Slovensku v roku 1969, analytické štúdie o možnom postavení a organizácii 

práce v novom socialistickom podniku z dôrazom na jeho výrobno-technickú a výskumno-
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vývojovú základňu, prípadne o sústave plánovania a pod.. Časť B. IV. XV. 4. ohraničujú roky 

1968 – 1970. 

 Nasledujúcu časť B. IV. XV. 5.  tvorí šesť skupín archívnych dokumentov: 5. 1. 

Automobilový priemysel, 5. 2. Chemický priemysel, 5. 3. Stavebný priemysel, 5. 4. 

Strojárenský priemysel, 5. 5. Spotrebný priemysel a výrobné družstvá a 5. 6. Iné priemyselné 

odvetvia. 

 Do skupiny 5. 1. Automobilový priemysel sme zaradili štyri dokumenty súvisiace 

s problematikou možného začatia výroby osobných automobilov na Slovensku.  

 V nasledujúcej skupine 5. 2. Chemický priemysel sa nachádza napr. analýza koncepcie 

usporiadania a riadenia organizácií chemického priemyslu v ČSSR, návrhy smerovania 

podniku Chemko, n. p. Strážske a iné. 

 Do skupiny 5. 3. Stavebný priemysel sme zaradili napr. stanovisko vedenia 

Generálneho riaditeľstva podniku Prefabrikácia k celoštátnej integrácii podnikov v rezortnej 

príslušnosti, analýzy investičnej výstavby, prípadne rozbory a stanoviská k riešeniu 

požiadaviek komplexnej bytovej výstavby na Slovensku a iné.  

 V nasledujúcej skupine 5. 4. Strojárenský priemysel sú uložené napr. pozvania pre 

Viktora Pavlendu zo strojárenských podnikov, napr. Turčianske strojárne, n. p. Martin, 

Dopravostroj, n. p. Bratislava, Strojáreň Piesok na rôzne akcie a iné. 

 V skupine 5. 5. Spotrebný priemysel a výrobné družstvá sa nachádzajú štyri 

dokumenty približujúce problematiku zásobovania trhu spotrebným tovarom, analyzujúce 

konsolidačné opatrenia na zabezpečenie tohto trhu ako aj približujúce inštitucionálne 

zastrešenie slovenských výrobných družstiev na jeseň 1968. 

 Do poslednej skupiny 5. 6. Iné priemyselné odvetvia sme zaradili štyri dokumenty –  

koncepciu rozvoja keramického priemyslu na Slovensku, spisový materiál o problematike 

konsolidácie v podnikoch papierenského priemyslu, ďakovný list vedenia Spojených sklární, 

n. p. Lednické Rovné za návštevu Viktora Pavlendu v podniku a informáciu Ústredného 

výboru slovenského odborového zväzu pracovníkov sklárskeho, keramického a bižut. 

priemyslu o situácii v tomto odvetví. Časť B. IV. XV. 5. ohraničujú roky 1968 – 1969. 

 V nasledujúcej časti B. IV. XV. 6. sa nachádza napr. protokol z XXIII. zasadnutia 

RVHP v dňoch 23. – 26. apríla 1969 venovaný spoločnému zahraničnému obchodu 

a medzinárodnej spolupráci členských štátov, opatrenia prijaté Ministerstvom zahraničného 

obchodu na skvalitnenie vzájomného obchodu členských štátov RVHP, prípadne analýzy 
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nedostatkov v oblasti zahranično-ekonomických vzťahov SSR a iné. Táto časť je ohraničená 

rokmi 1968 – 1969. 

 Do časti B. IV. XV. 7. sme zaradili napr. návrhy na zmenu organizácie peňažníctva, 

plánovania a financovania v novom štátoprávnom usporiadaní v štátnej a podnikovej sfére 

a iné. Časť B. IV. XV. 7. ohraničujú roky 1968 – 1969.  

 V nasledujúcej časti B. IV. XV. 8. sa nachádzajú tri dokumenty – správa o stave 

opravných prác na Bulharskej osemročnej škole v Bratislave, stanovisko predsedu SNR 

Ondreja Klokoča k začleneniu orgánov štátnej správy zaoberajúcich sa problematikou 

mládeže a telovýchovy do rezortu školstva a pozvanie ČST Bratislava pre Viktora Pavlendu 

na besedu o začleňovaní vysokoškolákov do praxe a ich ďalšom uplatnení. Časť B. IV. XV. 8. 

ohraničujú roky 1968 – 1969.  

 Do časti B. IV. XV. 9. sme zaradili zachovaný referát a dvojo téz referátov Viktora 

Pavlendu so spoločnou tematikou analýzy ekonomických otázok a straníckej práce 

v národnom hospodárstve, ktoré odzneli v roku 1969. 

 V časti B. IV. XV. 10. sú zaradené výťahy z článkov Viktora Pavlendu, ktorými  

reagoval na vtedajšie spoločensko-ekonomické zmeny v našej spoločnosti. Zachované 

archívne dokumenty sú z roku 1968. 

 Poslednú časť B. IV. XV. 11. tvorí prijatá korešpondencia Viktora Pavlendu od 

fyzických osôb z obdobia  rokov 1968 – 1969. 

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

osobný a vecný. Číslo, prípadne čísla uvedené v registroch pri jednotlivých heslách vpravo 

odkazujú na číslo inventárnej jednotky. Číslo vpravo hore v inventárnom súpise písané 

tučným písmom označuje číslo archívnej škatule. 

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

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

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

tajomníkov ÚV KSS a fondovej skupiny – B. IV. XV. Tajomník ÚV KSS Viktor Pavlenda 

1968 - 1970 a číslo inventárnej jednotky (jednotiek), prípadne celej archívnej škatule. 

 Spracované archívne dokumenty svojou výpovednou hodnotou poslúžia najmä 

bádateľom, ktorí sa zaoberajú novšími hospodársko-politickými dejinami Slovenska. 

 Fondová skupiny B. IV. XV. Tajomník Viktor Pavlenda 1968 – 1970 obsahuje 28 

inventárnych jednotiek uložených v 9 archívnych škatuliach. Archívne dokumenty usporiadal 

a čiastkový inventár vypracoval Mgr. Ján Hučko v roku 2014.                   
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 B. IV. XV. 1. Stranícke záležitosti, reakcie obyvateľstva na 

dianie v krajine 

 

 1968 – 1970   

1 Pracovný program tajomníka ÚV KSS Viktora Pavlendu od 30. 

augusta 1968 do 21. decembra 1969; informácia vedúceho 

tajomníka OV KSS v Spišskej Novej Vsi o priebehu 

mimoriadneho zjazdu KSS 26. – 29. augusta 1968; otázky 

predložené na okresných aktívoch straníckych a hospodárskych 

funkcionárov v Trnave, Zvolene, Lučenci a Žiline, ktoré sa 

konali 2. a 3. septembra 1968 a obsahovo súviseli s politickým 

a hospodárskym dianím v krajine; žiadosť CV KSS závodu 

SNP Žiar nad Hronom o účasť Viktora Pavlendu na štvrťročnej 

celozávodnej konferencii KSS 15. marca 1969 s informatívnou 

správou o súčasnej politickej situácii v podniku; plán aktívov 

a besied Viktora Pavlendu v Košickom kraji v čase do 24. – 28. 

marca 1969; zaradenie veliteľa Verejnej bezpečnosti a veliteľa 

Štátnej bezpečnosti na Slovensku do prvého okruhu osôb 

v zdravotnej starostlivosti Štátneho sanatória v Bratislave; 

informácia veľvyslanectva ČSSR v Indii o uverejnení článku 

Viktora Pavlendu „Komunistická strana Československa“ 

v provládnom denníku National Herald 6. augusta 1969; 

prehľad termínov a programov plenárnych zasadnutí krajských 

výborov KSČ koncom roku 1969; reakcia Viktora Pavlendu na 

skreslenú interpretáciu jeho vystúpenia na celozávodnej 

konferencii KSS v závode SNP Žiar nad Hronom; reakcie 

obyvateľstva na dianie v krajine v čase od septembra 1968 do 

novembra 1969.   

1 

   

 B. IV. XV. 2. Sťažnosti, žiadosti o intervenciu, zákrok vo 

veci 

 

 1968 – 1970   

2 Pozvanie Jozefa Maďara z obce Mokraď na návštevu Oravy 

a jej priemyselných podnikov; žiadosti straníckej nomenklatúry   
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2 o pridelenie poukazov na nákup osobných motorových 

vozidiel; žiadosť Jednoty československých právnikov – 

odbočky krajskej sekcie v Žiline o prednášku týkajúcu sa 

hospodárskej problematiky ústavného zákona o čs. federácii; 

žiadosť Ekonomického klubu pri VŠE v Bratislave o besedu na 

tému súčasné problémy slovenskej ekonomiky; žiadosť 

Vladimíra Šablu, bývalého predsedu CZV KSS pri SNR 

o osobný rozhovor s Viktorom Pavlendom; intervencia Viktora 

Pavlendu vo veci vyslania Petra Gallu do funkcie námestníka 

stáleho predstaviteľa ČSSR pri RVHP; upozornenie Ladislava 

Lörincza na nesprávnu mzdovú politiku v podniku Hutné 

stavby Košice; intervencia Viktora Pavlendu ohľadom 

zabezpečenia výstavby garáže pre Jána Szántoa; žiadosť Jána 

Lacku, člena ÚKRK KSS o intervenciu vo veci zriadenia 

Jednoty – ĽSD v okrese Veľký Krtíš; riešenie bytového 

problému Márie Hanusovej z Lučenca; problematika 

umožnenia dokončenia ročného štúdia Michalovi Gaďovi, 

riaditeľovi podniku Novácke uhoľné bane na Inštitúte riadenia 

v Prahe; anonym kritizujúci činnosť bývalého tajomníka OV 

KSS v Čadci Jána Marejku. 

1 

   

 B. IV. XV. 3. Inštitucionálne usporiadanie výkonných 
orgánov ČSSR, otázky federalizácie  

 

 1968  

3 „Návrh zásad federatívneho usporiadania ČSSR“ materiál 

Odbornej komisie vlády pre prípravu návrhu ústavného zákona 

o novom štátoprávnom usporiadaní ČSSR; „Návrh ústavného 

zákona o československej federácii“ podkladový materiál 

predsedníctva SNR pre rokovanie 18. schôdze SNR; 

„Stanovisko k federalizácii ČSSR“ a „Zásady inštitucionálneho 

usporiadania federálnych výkonných orgánov ČSSR“ –  

smernice predsedníctva vlády ČSSR; „Návrh ústavného zákona 

2 
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3 o československej federácii“ dokument schválený SNR na 

schôdzi 4. októbra 1968; „Ústavný zákon z 27. októbra 1968 

o československej federácii“ brožúra vydaná nakladateľstvom 

Epocha.  

2 

   

 1968 – 1970   

4 Štatistické prehľady a komentáre k vývoju počtov pracovníkov 

centrálnych orgánov štátnej správy na Slovensku v rokoch 1953 

– 1968; podkladové materiály k zasadaniam volených orgánov 

ÚV KSS ohľadom vytvárania a pôsobenia orgánov SSR, 

prechodu na federáciu a inštitucionálneho usporiadania 

výkonných štátnych a hospodárskych orgánov.  

3 

   

 B. IV. XV. 4. Národné hospodárstvo, ekonomické otázky, 

problematika riadenia 

 

 1968  

5 „Základná koncepcia hospodárskej politiky v najbližších 

rokoch a vývoj sústavy riadenia“ pracovný materiál z augusta 

1968; informácie a situačné správy okresných straníckych 

orgánov s dôrazom na charakteristiku hospodárskej situácie na 

Slovensku v dobe august – september 1968; „Účasť Slovenska 

na zahraničnom obchode a jeho prejav v ekonomike Slovenska“ 

pracovný materiál z novembra 1968; prehľad organizácií 

zahraničného obchodu, ktoré vykonávajú činnosť na Slovensku 

a perspektíva ich ďalšieho rozvoja; „Náčrt ďalšieho rozvíjania 

ekonomickej reformy“ I. pracovný variant Teoretickej skupiny 

pri národohospodárskej komisii Hospodárskej rady; „Zásady 

riadenia investičnej výstavby v ekonomickej sústave“ pracovný 

materiál Skupiny pre vypracovanie zásad riadenia investičnej 

výstavby; „Náčrt zásad hospodárskej politiky Slovenska pre 

najbližšie roky“ pracovné tézy Slovenskej plánovacej komisie; 

materiály Pracovnej skupiny pre komlexnú hospodársku    

4 
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5 politiku podniku ohľadom zásad vzniku a zániku podniku, 

zahranično-obchodných vzťahov v devízovom hospodárstve 

a vzniku nadpodnikových integračných zoskupení. 

4 

   

 1968 – 1969   

6 Správy Komisie ľudovej kontroly SNR o výsledku previerky 

stavu rozpracovania a konkretizácie vybraných ťažiskových 

úloh Programového vyhlásenia vlády a Akčného programu 

SNR; zborník zo stretnutia riaditeľov slovenských chemických 

podnikov s predstaviteľmi teoretickej oblasti konaného 11. 

decembra 1968; opatrenia a úlohy Ministerstva priemyslu SSR 

na konsolidáciu hospodárstva na Slovensku; „Návrh súboru 

opatrení a námetov na ozdravenie ekonomiky“ podkladové 

materiály ÚV KSS; podkladový materiál pre spoločné stretnutie 

predsedníctiev vlád ČSSR, ČSR a SSR týkajúci sa zaistenia 

spoločného postupu smerujúceho k racionalizácii výrobných 

postupov.     

5 

   

 1969 – 1970   

7 „Vedúca úloha strany v ekonomickej oblasti“ materiál 

spracovaný kolektívom pracovníkov ekonomických oddelení 

ÚV KSČ; dohoda o zriadení Koordinačnej rady ministrov 

obchodu ČSR a SSR; „Správa o realizácii ústavného zákona 

o československej federácii, vyhodnotenie skúseností 

z organizácie a riadenia ekonomiky v podmienkach federácie 

a opatrenia k upevneniu jednotného riadenia ekonomiky“ 

podkladový materiál k rokovaniu Viktora Pavlendu vo vláde 

SSR; „Koncepcia ďalšieho postupu v ekonomickej reforme“ 

časti I. – III. vypracované národohospodárskym oddelením ÚV 

KSČ; pracovné tézy ohľadom významu zisku, kapitálového 

vybavenia a novej sústavy zdaňovania v podnikoch; 

problematika návrhu zákona o socialistických podnikoch,   

6 
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7 zákona o podnikateľskej činnosti a zákona o podnikových 

daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie; „Ďalší postup 

zdokonaľovania sústavy plánovitého riadenia ekonomiky“ 

informatívny materiál aparátu ÚV KSS.  

6 

   

 B. IV. XV. 5. Priemysel  

   

 5. 1. Automobilový priemysel  

 1968 – 1969   

8 Žiadosť vedenia OHJ Závody  ťažkého strojárstva Martin 

o posúdenie podnikateľského zámeru na licenčnú výrobu 

osobných automobilov na Slovensku; štúdia Ministerstva 

výstavby a techniky SSR ohľadom zhodnotenia možností 

umiestnenia montážno-karosárskeho závodu na výrobu 

automobilov na Slovensku; problematika výroby automobilov 

v okrese Lučenec; podnikateľský zámer výroby osobných 

automobilov na Slovensku vypracovaný GR Omnia Bratislava 

a predložený Hospodárskej rade vlády SSR. 

7 

   

 5. 2. Chemický priemysel  

 1968 – 1969   

9 „Projekt usporiadania a riadenia organizácií priemyslu na 

Slovensku od 1. 1. 1969“ pracovný materiál vypracovaný 

v SNR a Ministerstvom chemického priemyslu; „Združenie 

chemických podnikov PETROCHEMOL na Slovensku“, 

„Návrh organizácie a riadenia priemyselných podnikov na 

Slovensku v podmienkach novej sústavy riadenia“ – pracovné 

materiály vypracované skupinou systémového inžinierstva v n. 

p. Slovnaft Bratislava;  návrh na založenie Združenia 

slovenského chemického priemyslu v Bratislave vytvorený 

organizačnou pracovnou skupinou na konferencii 

predstaviteľov slovenskej chémie 26. – 27. septembra 1968;  
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9 „Návrh na riešenie rozvoja petrochémie v ČSSR“ – pracovný 

materiál Ministerstva plánovania SSR  a Ministerstva priemyslu 

SSR.  

7 

   

 5. 3. Stavebný priemysel  

 1968 – 1969   

10 Návrh riadenia investičnej výstavby na Slovensku vo 

federatívnom usporiadaní ČSSR vypracovaný Slovenskou 

komisiou pre techniku;  návrh štruktúry usporiadania 

výkonných orgánov v oblasti stavebníctva vypracovaný 

Povereníctvom SNR pre stavebníctvo; podklady a materiály 

ohľadom krátkodobých a konsolidačných opatrení v oblasti 

stavebníctva v II. polroku 1969; problematika riešenia 

komplexnej bytovej výstavby v období konsolidácie národného 

hospodárstva na Slovensku; návrhy zásad koncepcie 

zdokonaľovania systému riadenia v stavebných podnikoch na 

Slovensku vypracovaný Ministerstvom stavebníctva SSR; 

informácia vedenia n. p. Cestné stavby Nitra o dosiahnutých 

hospodárskych výsledkoch v roku 1969. 

 

   

 5. 4. Strojárenský priemysel  

 1969  

11 Celková charakteristika strojárenských podnikov na Horehroní; 

„Príčiny zaostávania kovorobných a strojárenských závodov na 

Slovensku a návrh na zabezpečenie urýchleného odstránenia 

týchto závad“ – študijný pracovný materiál; správa vedenia GR 

Hutníctva železa Praha o finančnej situácii v podniku; riešenie 

problematiky dodávky tkacích strojov STB zo ZSSR pre 

vlnárske podniky na Slovensku; čestné prehlásenie pracujúcich 

ZVL Mokraď, n. p. Mokraď k oslavám 25. výročia SNP. 

8 
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 5. 5. Spotrebný priemysel a výrobné družstvá  

 1968 – 1969   

12 Návrh opatrení na zlepšenie zásobovania trhu spotrebným 

tovarom na Slovensku vypracovaný Ministerstvom obchodu 

SSR; opatrenia Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR 

zamerané na skvalitnenie zásobovania obyvateľstva 

potravinami; informácia predsedu Slovenského výboru zväzu 

spotrebných družstiev Petra Porubena o programovom 

vyhlásení zväzu na prijatom na ustanovujúcom zjazde 

v novembri 1968; opis vyhlásenia zástupcov národných zväzov 

výrobných družstiev z ustanovujúcej schôdze Spoločného 

výboru národných zväzov výrobných družstiev 31. januára 

1969 v Prahe. 

8 

   

 5. 6. Iné priemyselné odvetvia  

 1968 – 1969   

13 „Výhľadová koncepcia rozvoja keramického priemyslu na 

Slovensku v rokoch 1970 – 1975 až 1980“ materiál predložený 

vedením n. p. Keramické závody Košice; riešenie finančných 

problémov a celkovej politicko-hospodárskej konsolidácie 

v podnikoch patriacich pod GR Slovenské celulózky a papierne 

Banská Bystrica; informácia Ústredného výboru slovenského 

odborového zväzu pracovníkov sklárskeho, keramického 

a bižut. priemyslu o problematickej situácii a nedostatkoch 

v sklárskom odvetví na Slovensku.  

 

   

 B. IV. XV. 6. Doprava, cestovný ruch, zahraničný obchod  

 1968 – 1969   

14 Žiadosť vedenia Bratislavského letiska ohľadom  odchodu 

sovietskych leteckých vojenských jednotiek a obnovení 

opätovnej civilnej leteckej prevádzky; pracovné materiály 

Výboru SNR pre cestovný ruch týkajúce sa riešenia 

problematiky kompetencií Ministerstva obchodu ako  
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14 slovenského národného orgánu; „Návrh obsahu pôsobnosti 

a vnútornej organizačnej štruktúry orgánov SSR pre dopravu 

a pre pošty a telekomunikácie“ materiál vypracovaný Útvarom 

predsedníctva SNR pre dopravu a spoje; dokumenty súvisiace 

s činnosťou podniku Agroexporta, úč. spoločnosť pre 

zahraničný obchod Bratislava; opatrenia Ministerstva dopravy, 

pôšt a telekomunikácií SSR ohľadom stabilizácie národného 

hospodárstva v rezorte dopravy, pôšt a telekomunikácií; 

riešenie problematiky zabezpečenia výstavby prevádzkovo-

administratívnych budov pre podniky zahraničného obchodu 

v Bratislave.  

8 

   

 B. IV. XV. 7. Financie, cenová a mzdová politika  

 1968 – 1969   

15 Pracovné materiály Riadiacej teoretickej skupiny pri SNR 

týkajúce sa týkajúce sa finančnej politiky, cenovej politiky, 

mzdovej a sociálnej politiky a otázok pracovných síl 

a pracovného zákonodarstva; návrhy zásad zákonov 

o devízovom hospodárstve, o menovom bankovom systéme 

a o organizácii československého peňažníctva; informácie 

Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR o vykonaných 

opatreniach na stabilizáciu národného hospodárstva v oblasti 

mzdového vývoja a v oblasti príjmov obyvateľstva; návrh 

programu cenovej politiky na Slovensku pre rok 1969 

a najbližšie obdobie vypracovaný Slovenským cenovým 

úradom; informatívna správa aparátu ÚV KSČ o príprave 

nového funkčného a organizačného usporiadania bankovej 

sústavy ČSSR.  

9 

   

 B. IV. XV. 8. Školská problematika  

 1968 – 1969   

16 Informatívna správa Mestskej správy školských a kultúrnych   
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16 zariadení Bratislava o stave generálnej opravy na Bulharskej 

osemročnej škole v Bratislave; vyjadrenie predsedu SNR 

Ondreja Klokoča k realizácii návrhu na zabezpečenie 

sústredenej starostlivosti o otázky mládeže a telovýchovy; 

pozvanie ČST Bratislava pre Viktora Pavlendu na účasť 

v besede ohľadom problematiky začlenenia vysokoškolákov 

v praxi a uplatnenia v spoločnosti. 

9 

   

 B. IV. XV. 9. Referáty, vystúpenia  

   

 9. 1. Referáty, vystúpenia Viktora Pavlendu  

 1969  

17 Referát na celoslovenskom aktíve predsedov straníckych 

organizácií a riaditeľov podnikov v PKO v Bratislave venovaný 

straníckej práci v národnom hospodárstve – 24. jún 1969; tézy 

referátu hodnotiaceho obdobie rokov 1968 – 1969 – november 

1969.  

 

   

 S. d.   

18 Tézy referátu zameraného na analýzu stavu prác na 

ekonomickom rozvoji Slovenska. 

 

   

 B. IV. XV. 10. Výťahy z článkov  

   

 10. 1. Výťahy z článkov Viktora Pavlendu  

 1968  

19 Výťahy  z článku O čo vlastne ide uverejneného v Smene – 11. 

február 1968; z článku Čas pozitívnej aktivity uverejneného 

v Novom Slove č. 2 – 30. máj 1968; z článku O napĺňaní slov 

uverejneného v Novom Slove – 24. október 1968  týkajúce sa 

uplatňovania vedúcej úlohy KSS;  

výťah z článku Slovensko na križovatke rozhodnutí  
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19 uverejneného v Pravde – 12. marec 1968 o budovaní 

straníckeho aparátu;  

výťahy z článku Čas pozitívnej aktivity uverejneného v Novom 

Slove č. 2 – 30. máj 1968; z článku Ekonomické základy 

socialistického riešenia národnostnej otázky v ČSSR – 7. júl 

1968; z článku Byť stále človekom uverejnenom v Smene – 7. 

august 1968 týkajúce sa budovania modelu socializmu;  

výťahy z článku Ekonomické základy socialistického riešenia 

národnostnej otázky v ČSSR – júl 1968; z článku Byť stále 

človekom uverejnenom v Smene – 7. august 1968; z článku 

Spoliehajme sa na vlastné sily uverejnenom v Pravde 8. 

septembra 1968; z článku O napĺňaní slov uverejnenom 

v Novom Slove – 24. október 1968; z článku Účinnejšie cestou 

novej sústavy riadenia uverejnenom v Pravde – 26. september 

1968; z článku Všetko závisí od ľudí uverejnenom v Pravde – 

21. december 1968 venovaných novej sústave riadenia;  

výťahy z článku Budúcnosť bez opony uverejnenom v Smene – 

21. februára 1968; z článku Čo potrebuje Slovensko ? 

uverejneného v Pravde – 27. marec 1968; z článku Nielen 

vypočuť hlas Slovenska uverejneného v Pravde – 2. apríl 1968 

s tematikou československej federácie; 

výťah z článku Čas pozitívnej aktivity uverejnenom v Novom 

Slove č. 2 – 30. máj 1968 ohľadom pôsobenia štátnej moci; 

výťahy z článku Čas pozitívnej aktivity uverejnenom v Novom 

Slove č. 2 – 30. máj 1968; z článku Byť stále človekom 

uverejnenom v Smene – 7. august 1968 o socialistickej 

demokracii;  

výťah z článku Čas pozitívnej aktivity uverejnenom v Novom 

Slove č. 2 – 30. máj 1968 s tematikou antisocialistických síl; 

výťahy z článku Čas pozitívnej aktivity uverejnenom v Novom 

Slove č. 2 – 30. máj 1968; z článku Byť stále človekom 

uverejnenom v Smene – 7. august 1968 týkajúce sa   

9 
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19 personálnej politiky; 

výťahy z článku Čas pozitívnej aktivity uverejnenom v Novom 

Slove č. 2 – 30. máj 1968; z článku Zoberme rozum do hrsti 

uverejnenom v Pravde – 20. júl 1968 venovaných vzťahom so 

ZSSR;  

výťahy z článku Spoliehajme sa na vlastné sily uverejnenom 

v Pravde – 8. september 1968; z článku O napĺňaní slov 

uverejnenom v Novom Slove – 24. október 1968; z článku 

Účinnejšie cestou novej sústavy uverejnenom v Pravde – 26. 

november 1968; z článku Všetko závisí od ľudí uverejnenom 

v Pravde – 21. december 1968 s tematikou hľadania východísk 

zo situácie po 21. auguste 1968.  

9 

   

 B. IV. XV. 11. Korešpondencia  

   

 11. 1. Korešpondencia adresovaná Viktorovi Pavlendovi  

   

 11. 1. 1. Korešpondencia prijatá od fyzických osôb  

   

 1968  

20 Avramovič Teodor 

chorvátsky jazyk, fólií: 1 

 

   

 1969  

21 Babušíková Viera a Daša 

slovenský jazyk, fólií: 2 

 

   

 1968, 1969  

22 Hamerlík Pavel 

slovenský jazyk, fólií: 4 

 

   

   



 

20 

 

 1968  

23 Hrobár Štefan 

slovenský jazyk, fólií: 2 

9 

   

 1968  

24 Koudelka František 

český jazyk, slovenský jazyk, fólií: 2 

 

   

 1969  

25 Marková Jiřina 

český jazyk, slovenský jazyk, fólií: 2 

 

   

 1968  

26 Mojžiš Štefan 

slovenský jazyk, fólií: 1 

 

   

 1968  

27 Ružička Anton 

slovenský jazyk, fólií: 2 

 

   

 1969  

28 Štelcl Karol 

slovenský jazyk, fólií: 2 
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Zoznam použitých značiek 
 
 

 

CZV KSS       celozávodný výbor Komunistickej 

        strany Slovenska 

ČSR        Česká socialistická republika 

ČSSR        Československá socialistická 

        republika 

ČST        Československá televízia 

GR        generálne riaditeľstvo 

KSČ        Komunistická strana 

        Československa 

KSS        Komunistická strana  

        Slovenska 

ĽSD        ľudové spotrebné družstvo 

n. p.        národný podnik 

OHJ 

OV KSS       okresný výbor Komunistickej

        strany Slovenska 

PKO        Park kultúry a oddychu 

RVHP        Rada vzájomnej hospodárskej 

        pomoci 

SNR        Slovenská národná rada 

SSR        Slovenská socialistická 

        republika 

SNP        Slovenské národné povstanie 

STB        názov tkacích strojov  

ÚKRK KSS       Ústredná kontrolná a revízna 

        komisia Komunistickej strany 

        Slovenska 

ÚV KSČ       Ústredný výbor Komunistickej 

        strany Československa 

ÚV KSS       Ústredný výbor Komunistickej 
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        strany Slovenska 

VŠE        Vysoká škola ekonomická 

ZVL      závody valivých ložísk 

ZSSR      Zväz sovietskych socialistických 

      republík 
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Register zemepisný 

 

 

B  

 

Bratislava        1, 2, 9, 14 – 17  

 

 

 

Č 

 

Čadca        2 

ČSR, Česká socialistická republika      6, 7 

ČSSR, Československá socialistická republika    1, 6, 10, 15 

   pozri aj Československo 

Československo                   1, 3 

 

 

 

H 

 

Horehronie, región               11  

               

 

 

I 

 

India        2 
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K 

 

Košický kraj        1 

 

 

L 

 

Lučenec        1, 2 

Lučenec, okres        8 

 

 

 

M 

 

Mokraď        2 

 

 

 

O 

 

Orava, región        2 

 

 

 

P 

 

Praha, Česká republika       2, 12 

 

 

 

S 

 

SSR, Slovenská socialistická republika     4, 6, 7 
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   pozri aj Slovensko 

Slovensko        1, 4 – 6, 8, 10 – 13,  

                 15, 18 

Spišská Nová Ves                   1 

 

 

T 

 

Trnava        1 

 

 

 

V 

 

Veľký Krtíš, okres        2 

 

 

 

Z 

 

ZSSR, Zväz sovietskych socialistických republík            11 

 

 

 

Ž 

 

Žilina        1, 2 
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Register osobný 

 

A 

 

Avramovič, Teodor                 20 

 

 

 

B 

 

Babušíková, Viera a Dana               21 

 

 

 

G 

 

Gaďo, Michal         2 

Gallo, Peter         2 

 

 

 

H 

 

Hamerlík, Pavel                 22 

Hanusová, Mária        2 

Hrobár, Štefan                  23 

 

 

 

K 

 

Koudelka, František                24 

Klokoč, Ondrej                16 
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L 

 

Lacko, Ján         2 

Lörincz, Ladislav        2 

 

 

 

M 

 

Maďar, Jozef         2 

Marejka, Ján         2 

Marková, Jiřina                 25 

Mojžiš, Štefan                  26 

 

 

 

P 

 

Pavlenda, Viktor, tajomník ÚV KSS      1, 2, 7, 16 

Poruben, Peter                  12 

 

 

 

R 

 

Ružička, Anton                27 

 

 

 

S 

 

Szánto, Ján         2 
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Š 

 

Šabla, Vladimír        2 

Štelcl, Karol                  28 
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Register vecný 

 

 

A 

 

administratívne budovy – výstavba              14 

Agroexporta, úč. spoločnosť pre zahraničný obchod Bratislava, podnik  14 

   pozri aj podniky a závody 

Akčný program SNR, dokument      6 

   pozri aj materiály a dokumenty 

aktívy – stranícke        1, 2, 5, 17  

   pozri aj KSS 

antisocialistické sily, pozri sily antisocialistické 

aparát stranícky – budovanie                19 

   pozri aj KSS 

aparát ÚV KSČ         7, 15 

   pozri aj ÚV KSČ 

aparát ÚV KSS        7 

   pozri aj ÚV KSS 

automobily – licenčná výroba      8 

 

 

 

B 

 

banková sústava – usporiadanie              15 

bankový systém, pozri menový bankový systém 

bižutéria a sklo – nedostatky v odvetví             13 

Budúcnosť bez opony, výťah z článku             19 

   pozri aj výťahy z článkov 

Bulharská osemročná škola v Bratislave, inštitúcia 

- generálna oprava              16 

pozri aj organizácie a inštitúcie 
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bytová výstavba – komplexná                        10 

   pozri aj stavebníctvo 

Byť stále človekom, výťah z článku             19 

   pozri aj výťahy z článkov 

 

 

   

C 

 

civilná letecká prevádzka – obnovenie              14  

 Celozávodný výbor KSS pri SNR, organizácia    2 

   pozri aj KSS a organizácie a inštitúcie 

Celozávodný výbor KSS závodu SNP Žiar nad Hronom, organizácia 1 

   pozri aj KSS a organizácie a inštitúcie  

cenová politika – analýza                15 

Cestné stavby Nitra, národný podnik, podnik 

- hospodárske výsledky                           10 

pozri aj podniky a závody 

 

 

 

Č 

 

Čas pozitívnej aktivity, výťah z článku             19 

   pozri aj výťahy z článkov 

československé peňažníctvo – organizácia                        15 

Československá televízia v Bratislave, inštitúcia            16 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

články 

- Komunistická strana Československa     1 

pozri aj výťahy z článkov 

Čo potrebuje Slovensko?, výťah z článku              19 

   pozri aj výťahy z článkov 
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D 

 

demokracia socialistická                19 

devízové hospodárstvo – zahranično-obchodné vzťahy   5, 15 

25. výročie SNP, výročie                11 

   pozri aj výročia 

 

 

 

Ď 

 

Ďalší postup zdokonaľovania sústavy plánovitého  

riadenia ekonomiky, materiál       7 

   pozri aj materiály a dokumenty 

 

 

 

E 

 

Ekonomické základy socialistického riešenia národnostnej otázky 

v ČSSR, výťah  z článku                19 

   pozri aj národnostná otázka a výťahy z článkov 

Ekonomický klub pri Vysokej škole ekonomickej  

v Bratislave, organizácia       2 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

ekonomická reforma – zásady      5, 7 

ekonomická sústava 

- riadenie         5, 7, 10 

- reforma         7 

ekonomika – ozdravenie       6 

   pozri aj obchod 

Epocha, nakladateľstvo       3 

   pozri aj nakladateľstvá  
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F 

 

federatívne usporiadanie 

- inštitucionalizácia       3, 4, 10, 14 

- zákon         3, 7 

- zásady         3, 4, 7 

finančná politika – analýza                15 

funkcionári KSS        1 

   pozri aj KSS 

 

 

 

G 

 

Generálne riaditeľstvo Hutníctvo železa Praha, podnik 

- finančná situácia                 11 

pozri aj podniky a závody 

Generálne riaditeľstvo Omnia Bratislava, podnik     8 

   pozri aj podniky a závody 

Generálne riaditeľstvo Slovenské celulózky a papierne  

Banská Bystrica, podnik 

- konsolidačný proces                 13              

   pozri aj podniky a závody 

 

 

 

H 

 

hospodárska politika 

- koncepcia        5, 7, 9, 10, 15, 17, 

          18, 19 

- konsolidácia        6, 10, 13 – 15 

Hospodárska rada        5  
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Hospodárska rada vlády SSR, inštitúcia     8 

pozri aj organizácie a inštitúcie 

hospodárstvo – devízové – zahranično-obchodné vzťahy   5, 15 

Hutné stavby Košice, podnik 

- analýza mzdovej politiky      2 

pozri aj podniky a závody 

 

 

 

CH 

 

chemický podnik 

- organizácia a riadenie       9 

- vznik         9 

- združovanie        9 

 

 

 

I 

 

inštitucionalizácia výkonných orgánov     3, 4, 10, 14 

   pozri aj federatívne usporiadanie 

Inštitút riadenia Praha, inštitúcia      2 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

integračné zoskupenia nadpodnikové     5 

investičná výstavba – zásady riadenia     5, 10 

 

  

 

J 

 

Jednota československých právnikov, organizácia    2 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 
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Jednota – ĽSD okres Veľký Krtíš, organizácia 

- zriadenie         2 

pozri aj organizácie a inštitúcie 

jednotky letecké – vojenské sovietske              14 

jednotné riadenie ekonomiky       7 

   pozri aj ekonomická reforma 

 

 

 

K 

 

Keramické závody Košice, národný  podnik, podnik 

- koncepcia a rozvoj               13 

pozri aj podniky a závody 

keramický priemysel – koncepcia rozvoja             13 

Komisia ľudovej kontroly SNR                6 

   pozri aj komisie 

komisie 

- Komisia ľudovej kontroly SNR                           6 

- Odborná komisia vlády pre prípravu návrhu ústavného zákona 

o novom štátoprávnom usporiadaní ČSSR    3  

- Ústredná kontrolná revízna komisia KSS    2 

Komunistická strana Československa, článok    1 

   pozri aj články 

Komunistická strana Československa, organizácia 

- krajské výbory        1 

- Ústredný výbor KSČ       7, 15  

Komunistická strana Slovenska, organizácia 

- aktívy         1, 2, 5, 7 

- aparát                  19 

- funkcionári        1 

- hospodárska politika       5, 7 

- konferencie        1 
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- nomenklatúra        2 

- okresné výbory         1, 2, 5 

- Ústredná kontrolná revízna komisia KSS    2 

- Ústredný výbor KSS       1, 2, 4, 6, 7  

- závodné organizácie       1, 2  

- zjazdy                    1 

Koncepcia ďalšieho postupu v ekonomickej reforme, materiál  7 

   pozri aj ekonomická reforma a materiály a dokumenty 

konferencie 

- KSS         1 

- predstaviteľov slovenskej chémie     9 

Koordinačná rada ministrov obchodu ČSR a SSR, inštitúcia 

- zriadenie         7 

pozri aj organizácia a inštitúcia 

kovorobné a strojárenské závody – zaostávanie             11   

krajské výbory KSČ                  1 

   pozri aj KSČ 

 

 

 

L 

 

licenčná výroba – automobily      8 

letecká prevádzka – civilná – obnovenie              14 

letecké jednotky – vojenské sovietske               

 

 

 

M 

         

materiály a dokumenty 

- Akčný program SNR       6 

- Koncepcia ďalšieho postupu v ekonomickej reforme   7 
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- Náčrt ďalšieho rozvíjania ekonomickej reformy   5 

- Náčrt zásad hospodárskej politiky Slovenska pre najbližšie roky 5 

- Návrh na riešenie rozvoja petrochémie v ČSSR   9 

- Návrh obsahu pôsobnosti a vnútornej organizačnej štruktúry 

orgánov SSR pre dopravu a pre pošty a telekomunikácie           14 

- Návrh organizácie a riadenia priemyselných podnikov na Slovensku 

v  podmienkach novej sústavy riadenia    9 

- Návrh súboru opatrení a námetov na ozdravenie ekonomiky  6 

- Návrh ústavného zákona o čs. federácii    3 

- Návrh zásad federatívneho usporiadania ČSSR   3 

- Projekt usporiadania a riadenia organizácií priemyslu na Slovensku 

od 1. 1. 1969        9 

- Príčiny zaostávania kovorobných a strojárenských závodov na  

Slovensku a návrh na zabezpečenie urýchleného odstránenia týchto 

závad                             10 

- Správa o realizácii ústavného zákona o čs. federácii, vyhodnotenie 

skúseností z organizácie a riadenia ekonomiky v podmienkach 

federácie a opatrenia k upevneniu jednotného riadenia ekonomiky 7 

- Stanovisko k federalizácii ČSSR     3 

- Účasť Slovenska za zahraničnom obchode a jeho prejav v ekonomike 

Slovenska        5 

- Ústavný zákon z 27. októbra 1968 o čs. federácii   3 

- Vedúca úloha strany v ekonomickej oblasti    7 

- Výhľadová koncepcia rozvoja keramického priemyslu na Slovensku 

v  rokoch 1970 – 1975 až 1980               13 

- Základná koncepcia hospodárskej politiky v najbližších rokoch 

a  vývoj sústavy riadenia      5  

- Zásady inštitucionálneho usporiadania federálnych výkonných 

orgánov v ČSSR       3   

- Zásady riadenia investičnej výstavby v ekonomickej sústave  5 

- Združenie chemických podnikov PETROCHEMOL na Slovensku 9 

materiály ÚV KSS        6, 7 

   pozri aj ÚV KSS 
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menový bankový systém                 15 

Mestská správa školských a kultúrnych zariadení Bratislava, organizácia 16 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

mimoriadny zjazd KSS – priebeh       1 

   pozri aj zjazdy KSS a KSS 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SSR, inštitúcia           14 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Ministerstvo chemického priemyslu, inštitúcia    9 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Ministerstvo obchodu SSR, inštitúcia              12, 14 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Ministerstvo plánovania SSR, inštitúcia     9 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR, inštitúcia            12 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Ministerstvo práce a sociálnych vecí SSR, inštitúcia            15 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Ministerstvo priemyslu SSR, inštitúcia     6, 9 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Ministerstvo stavebníctva SSR, inštitúcia              10 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Ministerstvo výstavby a techniky SSR, inštitúcia    8 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

mládež – starostlivosť                16 

model socializmu – budovanie               19 

motorové vozidlá osobné – nákup      2 

mzdová politika – analýza       2, 15 

mzdy – vývoj        2, 15   

 

 

 

 

 



 

38 

 

N 

 

nadpodnikové integračné zoskupenia – vznik    5 

   pozri aj socialistický podnik 

nakladateľstvá 

- Epocha         3 

National Herald, noviny       1 

   pozri aj noviny 

Náčrt ďalšieho rozvíjania ekonomickej reformy, materiál   5 

   pozri aj ekonomická reforma a materiály a dokumenty 

Náčrt zásad hospodárskej politiky Slovenska pre najbližšie 

roky, materiál         5 

   pozri aj hospodárska politika a materiály a dokumenty 

nákup – osobné motorové vozidlá      2 

národnostná otázka – socialistické riešenie              19 

Návrh na riešenie rozvoja petrochémie v ČSSR, materiál   9 

   pozri aj petrochémia a materiály a dokumenty 

Návrh obsahu pôsobnosti a vnútornej organizačnej štruktúry orgánov 

SSR pre dopravu a pre pošty a telekomunikácie, materiál                       14 

   pozri aj materiály a dokumenty 

Návrh organizácie a riadenia priemyselných podnikov na Slovensku 

v  podmienkach novej sústavy riadenia, materiál    9 

   pozri aj priemyselný podnik a materiály a dokumenty 

Návrh ústavného zákona o čs. federácii, materiál    3 

   pozri aj ústavný zákon o čs. federácii a materiály a dokumenty 

Návrh súboru opatrení a námetov na ozdravenie ekonomiky, materiál 6 

   pozri aj ekonomika a materiály a dokumenty 

Návrh zásad federatívneho usporiadania ČSSR, materiál   3 

   pozri aj federatívne usporiadanie a materiály a dokumenty 

Nielen vypočuť hlas Slovenska, výťah z článku             19 

    pozri aj výťahy z článkov 

nomenklatúra stranícka       2 

Novácke uhoľné bane, podnik      2 
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   pozri aj podniky a závody  

nová sústava riadenia podnikov – podmienky    9 

   pozri aj priemyselný podnik 

Nové Slovo, noviny                            19 

   pozri aj noviny 

noviny 

- National Herald        1 

- Nové Slovo                 19 

- Pravda                             19 

- Smena                  19 

 

 

 

O 

 

obchod zahraničný        5, 7 

   pozri aj hospodárska politika 

O čo vlastne ide, výťah z článku               19 

   pozri aj výťahy z článkov 

Odborná komisia vlády pre prípravu návrhu ústavného zákona o novom 

štátoprávnom usporiadaní ČSSR      3 

   pozri aj federatívne usporiadanie a komisie 

OHJ Závody ťažkého strojárstva Martin, podnik    8 

   pozri aj podniky a závody 

okresné výbory KSS        1, 2, 5 

   pozri aj KSS  

Okresný výbor KSS v Čadci, inštitúcia     2 

   pozri aj okresné výbory KSS a KSS 

Okresný výbor KSS v Spišskej Novej Vsi, inštitúcia   1 

   pozri aj okresné výbory KSS a KSS 

O napĺňaní slov, výťah z článku                          19 

   pozri aj výťahy z článkov             

 organizácie a inštitúcie 
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- Bulharská osemročná škola v Bratislave                        16 

- Československá televízia v Bratislave              16 

- Ekonomický klub  pri Vysokej školy ekonomickej v Bratislave 2 

- Hospodárska rada       5 

- Hospodárska rada vlády SSR      8 

- Inštitút riadenia Praha       2 

- Jednota československých právnikov     2 

- Jednota – ĽSD okres Veľký Krtíš     2 

- Komunistická strana Československa     1, 7, 15 

- Komunistická strana Slovenska     1, 2, 4 – 7, 19 

- Koordinačná rada ministrov obchod ČSR a SSR   7 

- Mestská správa školských a kultúrnych zariadení Bratislava            16 

- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SSR            14 

- Ministerstvo chemického priemyslu     9 

- Ministerstvo obchodu SSR                          12, 14 

- Ministerstvo plánovania SSR      9 

- Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR            12 

- Ministerstvo práce a sociálnych vecí SSR             15 

- Ministerstvo priemyslu SSR      6, 9 

- Ministerstvo stavebníctva SSR                                     10 

- Ministerstvo výstavby a techniky SSR     8 

- Okresný výbor KSS v Čadci      2 

- Okresný výbor KSS v Spišskej Novej Vsi    1 

- Povereníctvo SNR pre stavebníctvo              10 

- Pracovná skupina pre komplexnú hospodársku politiku podniku 5 

- Predsedníctvo vlády ČSR      6 

- Predsedníctvo vlády ČSSR      6 

- Predsedníctvo vlády SSR      6 

- Rada vzájomnej hospodárskej pomoci     2 

- Riadiaca teoretická skupina pri SNR              15 

- Skupina pre vypracovanie zásad riadenia investičnej výstavby 5 

- Slovenská národná rada       2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 

          16 
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- Slovenská plánovacia komisia        5 

- Slovenský cenový úrad                15 

- Slovenský výbor zväzu spotrebných družstiev             12 

- Spoločný výbor národných zväzov výrobných družstiev           12 

- Štátna bezpečnosť       1 

- Štátne sanatórium v Bratislave      1 

- Teoretická skupina pri národohospodárskej komisii Hospodárskej 

rady          5 

- Ústredný výbor Komunistickej strany Československa  7, 15 

- Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska   1, 2, 4, 6, 7 

- Ústredný výbor slovenského odborového zväzu pracovníkov 

sklárskeho, keramického a bižut. priemyslu             13  

- Útvar predsedníctva SNR pre dopravu a spoje             14 

- Veľvyslanectvo ČSSR v Indii      1 

- Verejná bezpečnosť       1 

- Vysoká škola ekonomická v Bratislave    2 

- Výbor SNR pre cestovný ruch                          14 

organizácie priemyslu – usporiadanie a riadenie    9 

organizácie zahraničného obchodu – prehľad    5, 14 

   pozri aj obchod zahraničný 

orgány dopravy, pošty, telekomunikácií – organizačná štruktúra           14 

orgány – štátna správa       4, 19 

   pozri aj štátna správa 

osobné motorové vozidlá 

- prideľovanie a nákup       2 

- výroba         8 

             

 

 

P 

 

personálna politika, pozri politika personálna 

petrochémia – rozvoj        9 
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plánovité riadenie ekonomiky, pozri slovenská ekonomika a ekonomická 

sústava  

podnik 

- chemický        9 

- priemyselný        9 

- socialistický        5, 7, 14 

- zahraničného obchodu                14 

podniky a závody 

- Agroexporta, úč. spoločnosť pre zahraničný podnik Bratislava       14 

- Cestné stavby Nitra, národný podnik                        10 

- Generálne riaditeľstvo Hutníctvo železa Praha            11 

- Generálne riaditeľstvo Omnia Bratislava    8 

- Generálne riaditeľstvo Slovenské celulózky a papierne Banská 

Bystrica                                        13 

- Hutné stavby Košice       2 

- Keramické závody Košice, národný podnik             13 

- Novácke uhoľné bane       2 

- OHJ Závody ťažkého strojárstva Martin    8 

- Slovnaft Bratislava, národný podnik     9 

- Závod SNP v Žiari nad Hronom     1 

- Závody valivých ložísk Mokraď, národný podnik            11 

politika personálna                 19  

poukazy – prideľovanie na nákup osobných motorových vozidiel  2 

Povereníctvo SNR pre stavebníctvo, inštitúcia             10 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Pracovná skupiny pre komplexnú hospodársku politiku  

podniku, inštitúcia        5 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

pracovníci – štátna správa – počty      4 

   pozri aj štátna správa 

Pravda, noviny                            19 

   pozri aj noviny 

priemyselný podnik – riadenie      9 



 

43 

 

Príčiny zaostávania kovorobných a strojárenských závodov na Slovensku 

a návrh na zabezpečenie urýchleného odstránenia týchto  

závad, materiál                 11 

   pozri aj materiály a dokumenty 

predsedníctvo vlády ČSR, volený orgán     6 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

predsedníctvo vlády ČSSR, volený orgán     6 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

predsedníctvo vlády SSR, volený orgán     6 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Projekt usporiadania a riadenia organizácií priemyslu na Slovensku 

od 1. 1. 1969, materiál       9 

   pozri aj materiály a dokumenty 

R 

 

Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, organizácia    2 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Riadiaca teoretická skupiny pri SNR, inštitúcia             15 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

reforma ekonomická        7 

 

 

 

S 

 

sily antisocialistické                 19 

Skupina pre vypracovanie zásad riadenia investičnej výstavby, inštitúcia 5 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

slovenská ekonomika 

- jednotné riadenie       7, 9 

- koncepcia reformy       7, 10, 19 

Slovenská národná rada, inštitúcia      2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 

                                         16 
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   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Slovenská plánovacia komisia, inštitúcia     5 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Slovenské národné povstanie – oslavy výročí             11 

Slovensko na križovatke rozhodnutí, výťah z článku            19 

   pozri aj výťahy z článkov 

Slovenský cenový úrad, inštitúcia                          15 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Slovenský výbor zväzu spotrebných družstiev organizácia 

- ustanovujúci zjazd                12 

pozri aj organizácie a inštitúcie 

Slovnaft Bratislava, národný podnik      9 

   pozri aj podniky a závody 

Smena, noviny                            19 

   pozri aj noviny 

socialistická demokracia, pozri demokracia socialistická 

sociálna politika – analýza                           15 

socialistický podnik 

- devízové hospodárstvo       5 

- nadpodnikové integračné zoskupenia     5 

- vznik         5, 7 

- zahranično-obchodné vzťahy      5, 7, 14 

- zánik         5 

sovietske letecké jednotky – možnosť odchodu z ČSSR            14 

Spoliehajme sa na vlastné sily, výťah z článku             19 

   pozri aj výťahy z článkov 

Spoločný výbor národných zväzov výrobných družstiev, organizácia        

- ustanovenie                  12 

pozri aj organizácie a inštitúcie 

spotrebný trh, pozri trh spotrebný 

Správa o realizácii ústavného zákona o čs. federácii, vyhodnotenie 

skúseností z organizácie a riadenia ekonomiky v podmienkach 

federácie a opatrenia k upevneniu jednotného riadenia  
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ekonomiky, materiál        7 

   pozri aj materiály a dokumenty 

stavebníctvo 

- koncepcia                           10 

- konsolidácia                           10 

- výstavba bytov                                      10 

stranícka nomenklatúra, pozri nomenklatúra stranícka 

strojárenstvo – problematika zaostávania              11 

stroje – tkacie                             11 

sústava riadenia – vývoj       5, 7, 9, 10, 19 

 

Š 

 

Štátna bezpečnosť, organizácia      1 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

štátna správa 

- počty pracovníkov       4 

- vytváranie a pôsobenie orgánov     4, 19 

Štátne sanatórium v Bratislave, inštitúcia     1 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

 

 

 

T 

 

tajomník ÚV KSS Viktor Pavlenda      1, 2 

   pozri aj ÚV KSS 

Teoretická skupina pri národohospodárskej komisii  

Hospodárskej rady, inštitúcia       5 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

tkacie stroje – dodávky                11 

trh – spotrebný                 12 
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Ú 

 

Účasť Slovenska na zahraničnom obchode a jeho prejav  

v ekonomike Slovenska, materiál      5 

   pozri aj obchod zahraničný a materiály a dokumenty 

Účinnejšie cestou novej sústavy riadenia, výťah z článku            19 

   pozri aj výťahy z článkov 

ústavný zákon o čs. federácií  

- návrh         3 

- realizácia        7 

- žiadosť o výklad       2 

Ústredná kontrolná revízna komisia KSS     2 

   pozri aj KSS a komisie 

Ústredný výbor Komunistickej strany Československa, organizácia 

- aparát         7, 15            

Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska, organizácia 

- aparát         7 

- materiály        6, 7 

- tajomník Viktor Pavlenda      1, 2 

- volené orgány        4 

Ústredný výbor slovenského odborového zväzu pracovníkov sklárskeho, 

keramického a bižut. priemyslu, organizácia             13 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Útvar predsedníctva SNR pre dopravu a spoje, inštitúcia                       14 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

 

 

 

V 

 

Vedúca úloha strany v ekonomickej oblasti, materiál   7 

   pozri aj materiály a dokumenty 

Veľvyslanectvo ČSSR v Indii, inštitúcia     1 
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   pozri aj organizácie a inštitúcie 

Verejná bezpečnosť, organizácia      1 

   pozri aj organizácie a inštitúcie 

volené orgány ÚV KSS       4 

   pozri aj ÚV KSS 

Všetko závisí od ľudí, výťah z článku              19 

   pozri aj výťahy z článkov 

vysokoškoláci – prax a uplatnenie                          16 

Výbor SNR pre cestovný ruch, inštitúcia                         14 

   pozri aj organizácia a inštitúcie 

Výhľadová koncepcia rozvoja keramického priemyslu na Slovensku 

v rokoch 1970 – 1975 až 1980, materiál              13 

   pozri ja materiály a dokumenty 

výroba – licenčná – automobily      8 

výročia 

- 25. výročie SNP                            11 

výrobné postupy – racionalizácia       6 

výstavba – bytová                 10 

výťahy z článkov 

- Budúcnosť bez opony                19 

- Byť stále človekom                           19 

- Čas pozitívnej aktivity                19 

- Č potrebuje Slovensko?                           19 

- Ekonomické základy socialistického riešenia národnostnej 

otázky v ČSSR                            19 

- O čo vlastne ide                 19 

- O napĺňaní slov                 19 

- Nielen vypočuť hlas Slovenska               19 

- Slovensko na križovatke rozhodnutí              19 

- Spoliehajme sa na vlastné sily                          19 

- Účinnejšie cestou novej sústavy riadenia             19 

- Všetko závisí od ľudí                           19 

- Zoberme rozum do hrsti               19 
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Z 

 

zahranično-obchodné vzťahy, pozri socialistický podnik 

zahraničný obchod, pozri obchod zahraničný 

zdravotná starostlivosť – určenie okruhu osôb    1 

Základná koncepcia hospodárskej politiky v najbližších rokoch 

a vývoj sústavy riadenia, materiál      5 

   pozri aj hospodárska politika a materiály a dokumenty 

Zásady riadenia investičnej výstavby v ekonomickej  

sústave, materiál        5 

   pozri aj investičná výstavba a materiály a dokumenty 

zásobovanie obyvateľstva – kvalita               12 

Závod SNP v Žiari nad Hronom, závod     1 

   pozri aj podniky a závody 

závodné organizácie KSS       1, 2 

   pozri aj KSS 

Závody valivých ložísk Mokraď, národný podnik, podnik                        11 

   pozri aj podniky a závody 

Združenie chemických podnikov PEROCHEMOL  

na Slovensku, materiál       9 

   pozri aj materiály a dokumenty 

Združenie slovenského chemického priemyslu, organizácia 

- návrh na založenie       9 

pozri aj organizácie a inštitúcie 

zisk, pozri reforma ekonomická 

zjazdy 

- Komunistickej strany Slovenska     1 

- Slovenského výboru zväzu spotrebných družstiev            12 

zjazdy Komunistickej strany Slovenska 

- mimoriadny zjazd Komunistickej strany Slovenska   1 

pozri aj KSS 

Zoberme rozum do hrsti, výťah z článku             19 

   pozri aj výťahy z článkov 
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