
 

Úvod 

Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Bratislave /ďalej len ÚRŠLM/ bolo vytvorené 
v súvise s delimitáciou podniku „Státní lesy a statky“ na jeseň 1938 pre správu slovenskej časti štátnych 
lesov a poľnohospodárskych majetkov.  

ÚRŠLM pôsobilo až o apríla 1945 v rámci Ministerstva hospodárstva ako jeho X. obor. Štátne lesy 
spravovalo prostredníctvom druhoinštančných riaditeľstiev štátnych lesov a majetkov /RŠLM/ so sídlom 
v Banskej Bystrici, Liptovskom Hrádku, Solivare, vo Zvolene /pôvodne v  Žarnovici/ a Riaditeľstva 
Oravského komposesorátu v Oravskom Podzámku. Poľnohospodárske majetky riadilo cestou správ 
štátnych majetkov so sídlom v Holíči, Vígľaši, Špačinciach, Alekšinciach a v Pustom Fedýmeši. 

Nové pomery po oslobodení r. 1945/ konfiškácia lesných a poľnohospodárskych majetkov 
Nemcov, Maďarov a kolaborantov/, ako aj snaha po zjednodušení a zhospodárnení správy štátnych lesov 
a majetkov viedli k odlúčeniu štátnych majetkov od lesov. V  dôsledku tejto zmeny bol vytvorený nový 
orgán pre správu štátnych majetkov vo forme Ústredného riaditeľstva štátnych majetkov a ÚRŠLM bolo 
zmenené na Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov /ÚRŠL/. Obe ústredné riaditeľstvá pôsobili až do r. 
1948 ako odbory Povereníctva SNR pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu. Toto rozčlenenie 
podniku „Štátne lesy a majetky“ v r. 1945 na podniky „Štátne lesy“ a Štátne majetky“ bolo uzákonené 
vlád. nariadením z 26. februára 1946 č. 40/46 Zb. z. a nar. 

Rozdelenie podniku „Štátne lesy a majetky“ na dva samostatné podniky viedlo k zmenám aj 
u úradov druhej inštancie. Riaditeľstvá štátnych lesov a majetkov boli zmenené na riaditeľstvá štátnych 
lesov /RŠL/. 

V zhode s pôvodom písomností tohto fondu /od tejto reorganizácie patria výlučne len ÚRŠL/ ďalej 
si budeme všímať len vývoj správy štátnych lesov. 

Konfiškačným riadením podľa nariadenia SNR č. 104/1945 a prinavrátením južného pohraničia, 
prechodne okupovaného Maďarmi sa rozloha štátnych lesov podstatne zväčšila, čo si vyžiadalo aj 
zväčšenie správneho aparátu. Vznikli nové správy štátnych lesov a dve exponované inšpekcie štátnych 
lesov, ktoré v r. 1947 už pôsobili ako riaditeľstvá štátnych lesov v Revúcej a v Piešťanoch. Poštátnením 
Oravského komposesorátu nar. SNR z 24. júla 1945 č. 78/ v tom čase štát vlastnil už 99% podielov/ 
Riaditeľstvo Oravského komposesorátu sa zmenilo v Riaditeľstvo štátnych lesov v Oravskom Podzámku. 

Rozvoj drevárskeho priemyslu si vynútil zvýšenú pozornosť aj zo strany ÚRŠL, ktoré s  platnosťou 
od 1. januára 1946 odčlenilo štátne píly od RŠL a podriadilo ich novovytvorenému Riaditeľstvu 
drevospracujúcich závodov štátnych lesov, ktoré pôsobilo zároveň ako 12. oddelenie ÚRŠL.  

V samostatné riaditeľstvo sa vyvinul aj Semenársky závod štátnych lesov v  Liptovskom Hrádku. 
Správa podniku „Štátne lesy“ v čase pred reorganizáciou vo februári 1948 na úrovni II. a III. 

inštancie bola takáto: RŠL B. Bystrica 
                                   RŠL Košice /prv Solivar/ 
                                   RŠL L. Hrádok 
                                   RŠL Oravský Pozámok 
ÚRŠL                         RŠL Piešťany 
/VIII.odb.PPPR/        RŠL Revúca 
                                   RŠL Zvolen /prv Žarnovica/ 
                                    Riaditeľstvo drevospracujúcich závodov štát. lesy v  Bratislave 
                                    Riaditeľstvo semenárskych závodov štát. lesy v Lipt. Hrádku 
Vlád. nariadením č. 25/45 Zb. z. a nar. z 5. marca 1948 boli zlúčené podniky „Státní lesy a statky“, 

„Štátne lesy“ a „Štátne majetky“ v jeden podnik, v dôsledku čoho nastali tieto organizačné zmeny: 
1/ ÚRŠL a ÚRŠM boli zlúčené v Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov, ktoré pôsobilo 

v rámci PPPR ako jeho VIII. odbor. Delilo sa na sekciu lesy „L“ a Sekciu majetky „M“. 



 

2/ RŠL boli dané do likvidácie. 
3/ SŠL boli premenené na riaditeľstvá štátnych lesov. 
Ďalšie organizačné zmeny nastali na jeseň. S platnosťou k 1. októbru 1948 boli úplne zrušené RŠL 

v likvidácii ako aj Riaditeľstvo drevospracujúcich závodov štátnych lesov v  Bratislave. právomoc RDZ 
prešla na ÚRŠLM, na novovytvorené oddelenie pre lesný priemysel.  

Dejiny ÚRŠLM uzavrelo vlád. nariadenie č. 315/1948 Zb. z. a nar. z 30. decembra 1948, ktoré 
zriadilo na základe zákona č. 312/1948 Zb. z. a nar. z 22. decembra 1948 s platnosťou od 1. januára 1949 
z podniku „Štátne lesy a majetky“ štátne lesné a poľnohospodárske podniky vo forme národných 
podnikov a to: 

                                           1/ Československé štátne lesy, n. p. 
                                           2/ Československé štátne majetky n. p. 
Ako vrcholné výkonné orgány správy týchto podnikov boli vytvorené ústredné riaditeľstvá so 

sídlom v Prahe a oblastné riaditeľstvá v Bratislave. 
Keďže štruktúra fondu neodráža vnútornú organizáciu ÚRŠLM /ÚRŠL/, nie je účelné sa s  touto 

zaoberať. Na tomto mieste spomenieme len obchodné oddelenie /neskôr Ústredná predajňa štátnych 
lesov/, lebo jej spisy /obchodná korešpondencia/ bola osobitne manipulovaná, čo bolo rešpektované aj 
pri archívnom spracovaní fondu. 

Obchodné oddelenie /Ústredná predajňa štátnych lesov/ uzatváralo obchody za celý podnik, a to 
tak v tuzemsku ako aj v zahraničí. Usmerňovalo ceny na drevárskom trhu, sortimentáciu dreva, dávalo 
pokyny podriadeným zložkám k realizovaniu uzavretých obchodov, viedlo evidenciu zásob podniku 
a obchodnú štatistiku. Prostredníctvom svojej učtárne finančne likvidovalo realizované obchody. 
Obchodné oddelenie riadilo taktiež činnosť drevoskladov štátnych lesov, ktoré boli zriadené v  r. 1945 vo 
väčších mestách na južnom Slovensku. 
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Archívny fond Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Bratislave /značka: ÚRŠLM/ 

zahrňuje písomnosti, ktoré vznikli z činnosti ÚRŠLM v rokoch 1938 – 1945 /asi do polovice roka/, ÚRŠL 
v rokoch 1945 /od polovice roka/ - 1948 /do marca/ a ÚRŠLM, sekcia lesy v r. 1048 /marec – december/ 
a prešli čiastočnou skartáciou pred odovzdaním do ŠSÚA ako aj pri archívnom spracovávaní v  r. 1961. 
Názov fondu je odvodený od prvého pôvodcu a i keď plne nevystihuje obsah a pôvod fondu v rokoch 
1945 – 1948, je priliehavejší a správnejší ako názov Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov. 

Písomnosti ÚRŠLM po zrušení úradu v r. 1948 prevzal právny nástupca Československé štátne lesy, 
n. p. – Oblastné riaditeľstvo v Bratislave. po likvidovaní ČSŠL – OR v r. 1951 písomnosti prevzalo 
Povereníctvo lesov a drevárskeho priemyslu, ktoré ich roku 1956 odovzdalo Povereníctvu spotrebného 
priemyslu. Ale ešte prv /v r. 1952/ bola časť písomností /tzv. finančný archív/ vyvezená z  Bratislavy do 
Banskej Bystrice a odovzdaná Krajskej správe lesov, ktorá ju využívala pri likvidovaní podniku ČSŠL, n. p.  
Povereníctvo spotrebného priemyslu odovzdalo r. 1958 písomnosti ÚRŠLM o  Štátneho slovenského 
ústredného archívu. K týmto pribudli v r. 1959 aj písomnosti tzv. finančného archívu, ktoré odovzdala 
Krajská správa lesov v Banskej Bystrici. Do prítomného archívneho spracovania písomností ÚRŠLM neboli 
evidované ako samostatný archívny fond, ale boli podchytené spolu s písomnosťami ČSŠL – OR, čo bolo 
spôsobené okolnosťou, že prevažná časť písomností obidvoch ústredných  lesných úradov bola 
zmanipulovaná v tzv. finančnom archíve. V r. 1961 písomnosti ÚRŠLM boli vytriedené, scelené, čiastočne 
preskartované, usporiadané a zinventarizované. 
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Pôvodnú spisovú manipuláciu ÚRŠLM charakterizujú podrobné evidenčné a  orientačné pomôcky 
a vecný spisový plán. Viedli sa osobitné podacie protokoly pre rezervátne, informatívne a obyčajné spisy. 
K protokolom obyčajných spisov sa viedli vecné indexy a registračné knihy. Vecné indexy majú charakter 
akýchsi elenchov, lebo okrem podacích čísel uvádzajú pod vecnými heslami aj predmet spisov 
a podateľa. Registračné knihy evidujú pohyb spisov /priorovanie/ a  ich uloženie v spisovni. Spisy boli 
ukladané podľa ročníkov a v rámci týchto do vecných skupín podľa spisového plánu. Vecné skupiny sú 
vyjadrené heslami /napr. autá, bilancie, byty, atď./, ktoré sú zoradené abecedne a  sú priebežne 
očíslované. Vecné skupiny sú uvedené na referátnikoch /spisových obaloch/ a  v registračných knihách 
ako základné čísla. Voľba hesiel bola aj z úradného hľadiska dosť nevhodná a nepraktická najmä preto, 
že spisový plán zahrňujúci tieto v určitý systém, neumožňoval jednoznačné roztriedenie spisov.  

Rezervátne a informatívne spisy, ako aj spisy Ústrednej predajne štátnych lesov – drevosklady boli 
ukladané na rozdiel od obyčajných spisov iba v chronologicko – numerickom poriadku. 

Úplne odlišne od uvedeného spôsobu bola manipulovaná korešpondencia obchodného oddelenia 
/Ústrednej predajne štátnych lesov/ a učtárne tejže zložky.  

Korešpondencia /Ústrednej predajne štátnych lesov/ bola ukladaná podľa obchodných partnerov, 
podľa podriadených zložiek a nadriadených úradov. 

Korešpondencia učtárne obchodného oddelenia /Ústrednej predajne štátnych lesov/ bola 
ukladaná podobne ako korešpondencia obchodného oddelenia /Ústrednej predajne štátnych lesov/, 
bola však presne evidovaná. Korešpondencia s jednou stránkou bola ukladaná pod určitým základným 
číslom. Korešpondencia jedného základného čísla bola radená chronologicky a  bežne číslovaná. Určenie 
základných čísel zodpovedalo časovému sledu. Za celé obdobie pôsobnosti učtárne sa vystriedali tri série 
základných čísel. Prvá séria platila v rokoch 1939 – 1946, druhá v roku 1947 a tretia v roku 1948. /Napr. 
korešpondencia s Tatra bankou v rokoch 1939 – 1946 mala základné číslo 38, v r. 1947 zákl. číslo 9 
a v roku 1948 zákl. číslo 5./. ku korešpondencii sa neviedli protokoly ale abecedne radená kartotéka. 
Každé základné číslo malo samostatnú kartu. 
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Pri archívnom spracovávaní fondu v r. 1961 bolo predovšetkým potrebné sceliť všetky písomnosti. 

Za týmto účelom bol roztriedený tzv. finančný archív, do ktorého, ako sa ukázalo, bola vmanipulovaná 
celá ústredná učtáreň, obchodné oddelenie /Ústredná predajňa štátnych lesov/ s  učtárňou, Ústredná 
predajňa štátnych lesov – drevosklady s učtárňou. Menšie množstvo písomností bolo vytriedené aj 
z fondu ČSŠL – OR. Pri triedení tzv. finančného archívu pomerne mnoho času si vyžiadalo rozhraničenie 
fondov ÚRŠLM a ČSŠL – OR. 

Usporadovanie bolo vykonané v súlade s ústavným plánom, ktorý určil iba vyhotovenie 
inventárneho zoznamu, len čiastočne /hrubo/. Nechýbala však snaha o  bohaté obsahové rozčlenenie 
fondu, takže od definitívneho usporiadania sotva bude možno očakávať podstatnejšie prehĺbenie 
/rozpracovanie/ štruktúry so vzťahom na inventárnu jednotku. V mnohých prípadoch k definitívnemu 
stupňu usporiadania chýba len podrobná skartácia a chronologické usporiadanie jednotlivín. Pri 
usporadovaní bola vytvorená táto štruktúra: 

 
I. Vecná manipulácia 
   1/ Pomocné knihy 
   2/ Spisy, 1938 – 1948 
       Dodatok: a/ Rezervátne spisy 
                       b/ Informatívne spisy 
                       c/ Obyčajné spisy 
II. Obchodné oddelenie /Ústredná predajňa štátnych lesov/  



 

    1/ Úradné knihy 
    2/ Spisy 
    3/ Ústredná predajňa štátnych lesov – drevosklady 
       a/ Pomocné knihy 
       b/ Spisy 
III. Učtáreň ÚRŠLM /ÚRŠL/ 
    1/ Účtovné knihy 
    2/ Spisy 
IV. Učtáreň obchodného oddelenia /Ústrednej predajne štátnych lesov/  
    1/ Účtovné knihy 
    2/ Spisy 
    3/ Učtáreň drevoskladov  Ústrednej predajne štátnych lesov  
       a/ Účtovné knihy 
       b/ Spisy 
V. Mapy  
Časť I obsahuje protokolované spisy všetkých oddelení ÚRŠLM /ÚRŠL/ okrem spisov Ústrednej 

predajne štátnych lesov – drevosklady /tieto boli osobitne manipulované/ ako aj neprotokolované spisy 
okrem spisov obchodného oddelenia /Ústrednej predajne štátnych lesov/ a jednotlivých učtární. Spisy, 
okrem rezervátnych a informatívnych, sú vecne zmanipulované /odtiaľ názov časti/. Časť I2 obsahuje 
spisy, ktoré premanipuloval Oravec, spisový manipulant PSP. Prevažne sú to  protokolované spisy, ale 
sem-tam sa nájdu aj neprotokolované. Sú uložené podľa spisového plánu, ktorý si vytvoril Oravec. Tento 
vychádzal z pôvodného spisového plánu, čiastočne ho však zmenil tým, že niektoré vecné skupiny zlúčil, 
prípadne vytvoril nové vecné skupiny, pričom sa stalo, že niektorú pôvodnú vecnú skupinu rozhodil do 
niekoľkých nových. Oravcov spisový plán neodstránil nedostatky pôvodného spisového plánu 
a nechápeme zmysel jeho premanipulácie. Premanipuláciou boli znehodnotené pôvodné pomôcky,  
ktoré možno hodnotiť ako veľmi dobré. Oravec však vytvoril novú pomôcku podľa vzoru pôvodných 
vecných indexov, ktorá aspoň čiastočne zmierňuje zapríčinenú škodu. Dodatok k  časti I2 obsahuje 
rezervátne spisy, informatívne spisy a obyčajné spisy, ktoré boli  vytriedené z fondu ČSŠL – OR a tzv. 
finančného archívu. Obyčajné spisy sú zväčša neprotokolované.  

Časť II obsahuje korešpondenciu a rôzne neprotokolované spisy obchodného oddelenia /Ústrednej 
predajne štátnych lesov/ ako aj protokolované spisy Ústrednej predajne štátnych lesov – drevoskladov. 

Časť III a IV obsahuje neprotokolovaný materiál učtární. 
Písomnosti častí II, III a IV boli vytriedené z fondu ČSČL – OR a z tzv. finančného archívu. 
Písomnosti časti I2 boli ponechané v dochovanom /Oravcom vytvorenom/ poriadku. Rezervátne 

a informatívne spisy boli usporiadané podľa podacích čísel, obyčajné spisy boli usporiadané podľa 
pôvodného spisového plánu.  

Písomnosti častí II, III a IV po oddelení kníh od spisov boli usporiadané podľa vecných hľadísk, 
pričom sa vychádzalo z pôvodného manipulačného systému. Spisy Ústrednej predajne štátnych lesov – 
drevosklady boli ponechané v pôvodnom numericko-chronologickom poriadku. 

Súčasne s triedením a usporadúvaním fondu bola vykonaná aj skartácia. Jej charakter bol daný 
podrobnosťou /správnejšie hrubosťou/ usporadovania. Skartovali sa len písomnosti dodatku k  časti I2 /a 
to len obyčajné spisy/, písomnosti obchodného oddelenia /Ústrednej predajne štátnych lesov/ a  učtární. 
Zásadne sa skartoval duplicitný materiál. Okrem toho z písomností obchodného oddelenia /Ústrednej 
predajne štátnych lesov/ sa skartovali: 

1/ likvidačné listy /karty/ tuzemských a zahraničných obchodov /vzhľadom na zachované účtovné 
knihy, bilancie a korešpondenciu, boli prebytočné a ťažko skladovateľné/ 

2/ korešpondencia vnútorného obchodu: 
   a/ obchody s drevom a stavebným materiálom 



 

   b/ priemyselné podniky /okrem podnikov drevospracujúcich/ 
   c/ drobní spotrebitelia /stolári, kolári, bednári, tesári, pekári a pod./ 
   d/ rôzne ústavy a úrady /nemocnice, kúpele, školy, rôzne úrady/ - predaj palivového dreva 

a reziva v drobnom 
   e/ uhoľné sklady čsl. baní /palivové drevo/ 
   f/ Sväz hospodárskych družstiev a verejných obilných skladíšť v Bratislave 
   g/ stavební podnikatelia, Československé stavebné závody  
 
Z písomností učtárne obchodného oddelenia /Ústrednej predajne štátnych lesov/ sa skartovali:  
1/ faktúry za odpredané drevo 
2/ knihy vydaných faktúr 
3/ devízové ohlášky 
4/ korešpondencia so Slov. národnou bankou, a to: 
    a/ avizovacie listy na clearingové poukazy 
    b/ oznámenia Slov. národnej banky o vyúčtovaní úhrad poukázaných v prospech ÚRŠLM /ÚRŠL/ 

u zahraničných bánk 
    c/ predkladanie vývozných dokladov /urgencie, sprievodné prípisy/  
    d/ predkladanie nákladných listov a nákladné listy 
 
inventárnou jednotkou pri knihách je jeden zväzok, pri spisoch jedna vecná skupina, prípadne 

ročník spisov, pri účtovných knihách súbor kníh jedného účtovného obdobia. Pokiaľ ide o  voľbu 
inventárnej jednotky pri korešpondencii učtárne obchodného oddelenia /Ústrednej predajne štátnych 
lesov/ - inventárnou jednotkou je 1 alebo viac vecných skupín – prihliadalo sa k tomu, že mnohé vecné 
skupiny sú nepatrné /v 59 kartónoch je ich asi 700/ a skartáciou sa ich počet a rozsah podstatne zmenší. 

Čísla v prvom stĺpci zľava udávajú poradové číslo inventárnej jednotky, v  druhom základné číslo 
vecnej skupiny, v prvom sprava číslo kartónu. Osobitné číslovanie pomocných kníh /je to formálny 
nedostatok, ktorý ľahko vyváži  pôvodca inventára/ má svoje vysvetlenie v organizačnom nedopatrení. 

Pri definitívnom spracovaní fondu bude predovšetkým potrebné vykonať podrobnú skartáciu vo 
všetkých častiach /okrem časti V/. V  časti I však skartácia sotva bude mať za následok väčší úbytok 
materiálu a nevyžiada si zmeny v príslušnej časti inventárneho zoznamu, ktorý má všetky náležitosti 
inventára. Pokiaľ pôjde o usporiadanie, treba uvážiť, či bude účelné obnoviť pôvodné usporiadanie 
písomností v časti I2, ktoré porušil Oravec. Treba pritom pamätať, že pôvodný spisový plán nie je bez 
nedostatkov /nie je lepší ako Oravcov/, že Oravcov index sa podrobnosťou a  spôsobom vyhotovenia 
vyrovná pôvodným vecným indexom a napokon, že nový inventárny zoznam svojou podobnosťou 
nahradí v rukách bádateľa tak pôvodné pomôcky ako aj Oravcov index. Ináč bude potrebné sem-tam 
dokončiť naznačený spôsob vytvorenia vecných skupín /treba usporiadať skupiny rôznych spisov/ 
a najmä usporiadať jednotlivé písomnosti v rámci vecných skupín. 
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Písomnosti fondu ÚRŠLM pochádzajú z rokov 1938 – 1948 /v priorách idú od r. 1910/ 

a predstavujú spolu: 
131 zväzkov a 8 fasciklov úradných /účtovných/ kníh z r. 1939 – 1948 
35 podacích protokolov z r. 1938 – 1948 
23 indexov z r. 1938 – 1949 
26 iných pomôcok z r. 1938 – 1948 
587 kartónov spisov z r. 1938 /1910/ - 1948 
44 fasciklov spisov z r. 1927 – 1947 



 

62 listov máp /evidujú sa len mapy v časti V/ 
Tento materiál tvorí 1101 inventárnych jednotiek. 
 
Vo fonde ÚRŠLM možno študovať všetky problémy súvisiace so štátnymi lesmi v období rokov 

1938 – 1948 /problémy hospodárske už od roku 1927/ a štátnymi majetkami v rokoch 1938 – 1945. 
Obchodné oddelenie /Ústredná predajňa štátnych lesov/ obsahuje cenné údaje k  zahraničnému 
obchodu najmä s Maďarskom, Nemeckom a Holandskom. Štátne lesy vyvážali listnatú a ihličnatú 
guľatinu, rezivo, banské drevo, žrďovinu, telefónne stĺpy, vianočné stromčeky a  produkty semenárskeho 
závodu v Liptovskom Hrádku /sušené huby a i./. vo fonde možno sledovať výstavbu drevospracujúcich 
závodov štátnych lesov /najmä preglejkáreň v Žarnovici/ a ich prevádzku. 

Pri bádaní v celom fonde za orientačnú pomôcku poslúži tento inventárny zoznam. Pri bádaní 
v časti I2 okrem toho možno použiť aj Oravcov index /pôvodné pomôcky nie/, v  časti I2a,b a v časti II3 aj 
pôvodné pomôcky. 

Archívny fond ÚRŠLM spracoval a inventárny zoznam vyhotovil Juraj Žudel v r. 1961. 
 

 

I. Vecná manipulácia 

1/ Pomocné knihy 

a/ Podacie protokoly rezervátnych spisov 

01 Podací protokol rezerv. spisov 1938 1 - 30 
02 Podací protokol rezerv. spisov 1939 1 – 192 
03 Podací protokol rezerv. spisov 1940 1 – 178 
04 Podací protokol rezerv. spisov 1941 1 – 206 
05 Podací protokol rezerv. spisov 1942 1 - 269 
06 Podací protokol rezerv. spisov 1943 1 - 233  
07 Podací protokol rezerv. spisov 1944 1 - 250 
08 Podací protokol rezerv. spisov 1945 1 - 62, 250 - 308  
09 Podací protokol rezerv. spisov 1946 1 - 230 
010 Podací protokol rezerv. spisov 1947 1 - 237 
011 Podací protokol rezerv. spisov 1948 1 - 325  

 

b/ Podací protokol informačných spisov 

012 Podací protokol inform. spisov 1938 1 - 88 
  1939 1 - 321 
  1940 1 - 14 
 

c/ Podacie protokoly obyčajných spisov 

013 Podací protokol obyč. spisov 1938 1 - 1041 
014 Podací protokol obyč. spisov 1939 1 - 5790 
015 Podací protokol obyč. spisov 1939 5791 - 10940 
016 Podací protokol obyč. spisov 1940 1 - 6190 
017 Podací protokol obyč. spisov 1940 6191 - 12190 
018 Podací protokol obyč. spisov 1941 1 - 5800 
019 Podací protokol obyč. spisov 1941 5801 - 10790 
020 Podací protokol obyč. spisov 1942 1 - 5600 
021 Podací protokol obyč. spisov 1942 5601 - 10520 



 

022 Podací protokol obyč. spisov 1943 1 - 5200 
023 Podací protokol obyč. spisov 1943 5201 - 9983 
024 Podací protokol obyč. spisov 1944 1 - 5000 
025 Podací protokol obyč. spisov 1944 5001 - 8200 
026 Podací protokol obyč. spisov 1945 /do 28.V./ 1 - 1180 
027 Podací protokol obyč. spisov 1945 /od 23.IV./ 1 - 7601 
028 Podací protokol obyč. spisov 1946 1 - 9100 
029 Podací protokol obyč. spisov 1946 9101 - 17207 
030 Podací protokol obyč. spisov 1947 1 - 8800 
031 Podací protokol obyč. spisov 1947 8801 - 17227 
032 Podací protokol obyč. spisov 1948 1 - 11000 
033 Podací protokol obyč. spisov 1948 11001 - 20000 
034 Podací protokol obyč. spisov 1948 20001 - 23827 
 

d/ Indexy k protokolom rezervátnych spisov 

035 Index osobný a vecný rezerv. protokolov 1939/1940 
036 Index osobný a vecný rezerv. protokolov 1939 - 1944 
037 Index osobný a vecný rezerv. protokolov 1945 
038 Index osobný a vecný rezerv. protokolov 1946 
039 Index osobný a vecný rezerv. protokolov 1947 
040 Index osobný a vecný rezerv. protokolov 1948 
 

e/ Indexy k protokolom obyčajných spisov. 
041 Index osobný a vecný k obyč. protokolu 1938 
042 Index osobný k obyč. protokolom 1939 - 1941 
043 Index osobný k obyč. protokolom 1942 - 1948 
044 Index osobný /žiadosti/ 1940 - 1946 
045 Index osobný /žiadosti/ 1947 - 1948 
046 Index vecný k obyč. protokolom 1939 
047 Index vecný k obyč. protokolom 1940 
048 Index vecný k obyč. protokolom 1941 
049 Index vecný k obyč. protokolom 1942 
050 Index vecný k obyč. protokolom 1943 
051 Index vecný k obyč. protokolom 1944 
052 Index vecný k obyč. protokolom 1945 
053 Index vecný k obyč. protokolom 1946 
054 Index vecný k obyč. protokolom 1947 
055 Index vecný k obyč. protokolom 1948 
056 Index vecný /pozemkový/ 1948/1949/1/ 
 

f/ Evidenčné knihy 

057 Evidenčná kniha 1946  
058 Evidenčná kniha 1948 1 - 20000 
059 Evidenčná kniha 1948 20001 - 23827 
 

g/ Evidencie cudzích čísel 
060 Evidencia cudzích čísel 1938 



 

061 Evidencia cudzích čísel 1939 
062 Evidencia cudzích čísel 1940 
063 Evidencia cudzích čísel 1941 
064 Evidencia cudzích čísel 1942 
065 Evidencia cudzích čísel 1943 
066 Evidencia cudzích čísel 1944 
067 Evidencia cudzích čísel 1945 
068 Evidencia cudzích čísel 1946 
069 Evidencia cudzích čísel 1947 
070 Evidencia cudzích čísel 1948 
 

h/ Registračné knihy 

071 Registračná kniha 1939  
072 Registračná kniha 1940  
073 Registračná kniha 1941  
074 Registračná kniha 1942  
075 Registračná kniha 1943  
076 Registračná kniha 1944  
077 Registračná kniha /do 28.V./ 1945  
078 Registračná kniha /od 23.IV./ 1945  
079 Registračná kniha 1946  
080 Registračná kniha 1947  
081 Registračná kniha 1948 1 - 20000 
082 Registračná kniha 1948 20001 - 23827 
 

2/ Spisy 

1938 

1 Prezidiálne spisy. 
Špeciálne mapy pre delimitačnú komisiu slovensko – maďarskú 
/legenda/. 
Zásobovanie kúpeľov Štós vodou. 
Hospodárske zprávy RŠLM v Žarnovici. 
Ustanovenie vlád. komisára pre Oravský komposesorát. 
Kúpnopredajné zmluvy na pozemky. 
Zmena organizácie poľ. hospodárstva v Žarnovici. 
1938   

 1 

 

1939 

2 1 Administratíva – úradná reč, odborné názvoslovie, rozdelenie služby. 
1938,1939 

1 

3 1/a Auto – pridelenie RŠLM v B. Bystrici. 
1939 

1 

4 2 Archív vo Vígľaši – žiadosť o vrátenie materiálu vypožičaného do zemedelského 
archívu v Prahe. 
1934 - 1939 

1 

5 3 Bilancie štátnych lesov a majetkov. 
1939 

2 



 

6 4 Predaj vily v Ľubochni a horární v Dlhej a Červenici. 
1939 

2 

7 6 Stavba lesných ciest na Slovensku. 
1935 – 1939 

2 

8 12 Výkazy o expedícii reziva v tuzemsku a do zahraničia. 
1939 

2 

9 16 Dary a podpory poskytnuté zamestnancom a organizáciám. 
1938, 1939 

2 

10 17 Prehľady investičných potrieb, výkazy investícií a investičné programy RŠLM 
a SŠL na roky 1938 – 1942. 
1938 /I/ 

2 

11 18 Zahraničné dohody a zmluvy. 
1938 - 1939  

3 

12 24 Stavby 15000 V prípojky, stožiarovej transformačnej stanice a sekund. 
napájacieho vedenia v Gáni. 
1939  

3 

13 26 Výkaz zamestnancov politickej a policajnej správy v krajine Slovenskej. 
1937 /I/ 

3 

14 28 Kontingent záručných listín Slov. ľudovej banky pre ÚRŠLM. 
1939 

3 

15 29 Hospodárske výsledky SŠL v rokoch 1932 – 1937, hospodárske zprávy SŠM 
v Holíči a Vígľaši. 
1938 - 1939 

3 

16 32 Dlhodobé hospodárske osnovy /plány/ SŠL na Slovensku.  
1937 - 1939 

3 

17 34 Zariadenie kaštieľa v Topoľčiankach, kancelársky inventár – nákup, prevod, 
výkaz. 
1939 

4 

18 35 Investičné programy RŠLM na Slovensku na roky 1938, 1939.  
1937 - 1939 

4,5 

19 36 Výsledky zalesňovania v roku 1938 v obvode RŠLM v Žarnovici. 
1939 

5 

20 48 Lesné železnice a lanovky na Slovensku – stavba a prevádzka. 
1937 - 1939 

5 

21 49 Úprava miezd stálych robotníkov zamestnaných u lesných železníc a nákladných 
aut, protest deputátnikov z dvora Želobuza pri Očovej proti zníženiu platu 
a deputátu. 
1939 

5 

22 50 Majetkové záležitosti, spisová a majetková rozluka s býv. Protektorátom. 
1935 - 1939 

5 – 7 

23 50/a Javorina – zmeny nastalé poľskou okupáciou; priebeh a výsledky žatvy v r. 1939 
– zprávy SŠM vo Vígľaši a Holíči. 
1939 

7 

24 51 Neutrálne príjmy zamestnancov povolaných ku konaniu služby v ÚRŠLM – 
obežníky. 
1939 

7 

25 53 Prenájom pôdy štátnych majetkov Akciovej spoločnosti pre cukrovarnícky 
priemysel v Břeclave, Diósegskej hospodárskej, cukrovarníckej a liehovarníckej 

7 



 

úč. spoločnosti Diósegu a Pohronskej úč. spol. v Oroske; expozé pre založenie 
slovensko-nemeckej spoločnosti pre hospodárske podniky.  
1936 – 1939. 

26 60 Úprava osadníckych pomerov v Hronci, Kľaku, na Starých Horách 
a v Donovaloch, výlohy spojené s prevádzaním osadníckeho zákona č. 224 z r. 
1925 Zb.z. a nar. V roku 1938. 
1939   

7 

27 60/1 Javorina – presídlenie obyvateľstva, zbúranie fabrík, nákup inventára pre 
lovecký zámok. 
1938, 1939 

8 

28 61 „Dredoma“ – kompenzácia firiem Salgó-Urbanová č. 119/39, zoznam 
súkromných tuzemských firiem, ktoré odoberajú drevo od podniku „Štátne lesy 
a majetky“. 
1938, 1939 

8 

29 64 Zriadenie a organizácia ÚRŠLM, organizačné záležitosti Ministerstva 
hospodárstva a iných rezortov /kancelársky poriadok MH/, informačná správa 
pre Min. hospodárstva o štátnych lesoch a majetkoch na Slovensku. 
1938, 1939 

8 

30 65 Zamestnanecká otázka – predpisy, prevody zamestnancov, prevzatie štát. 
zamestnancov zo Slovenska do Čiech a Moravy, evakuovanie zamestnancov 
z obsadeného územia, vojenská služba, zoznam zamestnancov českej 
národnosti ponechaných v štát. službe na Slovensku, výkaz platov stálych 
a pridelených zamestnancov podniku „Štátne lesy a majetky“ podľa stavu k 1. 
júlu 1939. 

8 

  Presuny zamestnancov do odovzdávaného územia, personálne zmeny 
v dôsledku postúpeniu Javoriny Poľsku, zoznam zamestnancov českej 
národnosti navrhnutých k výmene. 
1936 - 1939 

9 

31 65/1 Obchodné cesty do Nemecka, Talianska a Švajčiarska. 
1939 

9 

32 67 Obežníky a normálky. 
1939 

9 

33 69 Odpredaj štátnych pozemkov. 
1939 

9, 10 

34 69/1 Meliorácia deputátnych pozemkov pri SŠL Vysoké Tatry a lúk pri SŠL Liptovská 
Osada. 
1936 - 1939 

11 

35 70 Pozemková reforma. 
1939 

11 

36 71 Kataster štátnych píl na Slovensku. 
1938, 1939 

11 

37 72 Úhrnný výkaz nákladov a ťažieb na penzie a zaopatrovacie požitky v rezorte 
československých štátnych lesov a majetkov za roky 1932 a 1933. 
1933, 1934/I/ 

11 

38 73 Lúky a pasienky – žiadosti o rozšírenie, prídel a predaj, prenájom. 
1938, 1939 

11 

39 74 Patronátne práva a povinnosti – ich určenie, údržba a stavba kostolov 
/Lieskové/, škôl, osobné veci učiteľov patronátnych škôl.  

11,12 



 

1926 - 1939 
40 75 Prenájom poľovníckych revírov, účasť zahraničných príslušníkov na 

poľovačkách. 
1938, 1939 

12 

41 77 Úrazové poistenie, štatistika úrazov. 
1938, 1939 

13 

42 77/1 Požiarne poistenie píly v Žarnovici, ochranné protipožiarne zariadenie pri SŠM 
Vígľaš. 
1933 - 1939 

13 

43 83 Hospodárenie s riadnymi a mimoriadnymi rozpočtovými úvermi v roku 1938 – 
úprava, stav odpisových rezerv, kapitálová účasť štátu v akciových a iných 
spoločnostiach, použitie výnosu príspevkov Drevárskeho syndikátu, vyberaných 
pri povoľovaní vývozu ihličnatých drevín. 
1938, 1939 

13 

44 86/1 Mapovanie a geodetické práce, mapy – spisová rozluka, investičný program 
stavby ochranných chodníkov pri SŠL v Liptovskej Osade v rokoch 1937 – 1941 
/mapa/. 
1938, 1939 

13 

45 87 Porady, požiadavky Dredomy pre medzištátne jednanie s Maďarskom na rok 
1939, správa o revízii na RŠLM Liptovský Hrádok /1936/, rokovanie s Poľskom 
o bezcolný dovoz celulózového dreva, medzinárodná konferencia pre 
zužitkovanie dreva v Zürichu, pred porada pre obchodné jednanie s Nemeckom 
/zoznam tovarov, ktoré chce Nemecko vyvážať na Slovensko/, správny sbor 
podniku „Štátne lesy a majetky“ – menovanie členov a zástupcov. 
1936 - 1939 

13 

46 89/1 Štátny rozpočet na rok 1939 pre podnik štát. lesy a majetky, diel čie rozpočty. 
1939 

14 

47 91 Rybnikárstvo a rybolov na Slovensku. 
1936 - 1939 

14 

48 92/1 Nezamestnanosť – osnova vlád. nariadenia o sprostredkovaní práce, 
nezamestnanosť v okrese Dobšiná, osnova vlád. nariadenia o organizácii soc. 
poistenia a poistenia pre prípad nezamestnanosti, zoznam nezamestnaných 
v lesníckom odvetví. 
1939 

14 

49 94 Slovenský raj – ochrana prírodných krás. 
1937 - 1939 

14 

50 95 Rozšírenie a úprava drevoskladu v Hostinnej. 
1939 

14 

51 96 Stavba hájovní, chát, zrubov, hospodárskych objektov, telefónov, rybárskych 
liahní na Slovensku, prenájom píly Hrabla pri Starej Vode /1928 – 1939/. 
1928 - 1939 

15, 16, 
17 

52 100 Stávka lesného robotníctva v Holíči. 
1939 

17 

53 102 Zriadenie poradných zborov pre pracovné a mzdové otázky lesných robotníkov, 
úprava služobných pomerov zamestnancov lesných železníc, liečba v  sanatóriu 
Penzijného ústavu súkromných úradníkov v Novom Smokovci. 
1937 - 1939 

17 

54 104 Správny sbor podniku „Štátne lesy a majetky“ – zápisnice zo schôdzí. 17,18 



 

1939 
55 105 Včelárstvo v Šaštíne – náhrady škody vzniklej uhynutím včiel poprašovaním 

lesov. 
1934 - 1939 

18 

56 106 Stavba telefónnych liniek pri SŠLM. 
1938 - 1939 

18 

57 107 Hlavná a mimoriadna ťažba drevenej hmoty – výmery, tabuľka ťažby za rok 
1937. 
1938 - 1939 

18 

58 110 Hospodárske úvery – odpisy smerníc z r. 1934 a 1936. 
1939 

18 

59 111 Mesačné rozpočty ÚRŠIM a RŠIM. 
1939 

18,19 

60 114 Vodné toky a rybolov – prídel vodných tokov v rámci pozemkovej reformy, 
úprava Moravy v kat. území Kúty, povodňové škody, podmienky rybolovu na 
Oravskom komposesoráte. 
1937 - 1939 

20 

61 116 Medzinárodný dunajský veľtrh a výstava v Košiciach – účasť štátnych lesov 
a majetkov. 
1939  

20 

62 117 Zriadenie drevárskeho výskumného ústavu na Slovensku, subskripcia na mapu 
lesov, drevín a drevárskych závodov, spolupráca s nemeckými vojskami 
/obežníky/. 
1938 - 1939 

20 

63 118 Majetky Pálffyovskej študijnej základiny v Pezinku a Častej – prevzatie do správy 
Centrálnej správy verejno – základinných majetkov.  
Pálffyovská základina pre detskú ozdravovňu vo Sv. Jure – záverečný účet za r. 
1937, rozpočty na r. 1936, 1937, 1938 
1934 - 1939 

20 

64 122 Slovenský poradný sbor pre otázky hospodárske a finančné – materiály na 
schôdzu 3.II.1939. 
1939 

21 

64a 124 Zámok Predná Hora pri Muráni /majetok bulharského cára Ferdinanda/ - 
majetkovo právne otázky, výstavba. 
Spravovanie voluptuárov Topoľčianky a Javorina. 
1938 - 1939 

21 

65 125 Osnova zákona o samospráve poľnohospodárstva a lesníctva. 
1939 

21 

66 126 Súdny spor Šarloty Balážovej s čsl. Štátom o priznanie penzie. Postup pri 
vyjednávaní s cudzinou. 
1939 

21 

67 128 Ferdinand, cár bulharský – zamýšľaná návšteva vo Svätom Antole. 
1939 

21 

 

1940 

68 1/a Osobné a nákladné autá – nákup /prospekty zahraničných automobiliek/. 
1940 

21 



 

69 3 Výročné bilancovanie a zprávy o činnosti podniku „Štátne lesy a majetky“. 
1938, 1940 

22 

70 4 Odpredaj budov bývalej majoliky v Holíči /spolu s pozemkami/. 
Detská zotavovňa „Sitno“ – kúpa pozemku. 
Veľkostatok Slanec – opravy a údržba budov v r. 1929 a 1930. 
Kúpa domu pre slovenské vyslanectvo v Budapešti. 
1939 - 1940 

22 

71 5 Prenájom dolovacieho práva na baryt. 
1940 

22 

72 6 Stavba lesných ciest na Slovensku – rozpočty, mapy, technické zprávy, 
vyúčtovanie. 
1937 - 1940 

22 

73 9 Bilancia dojného dobytka /výpočet nákladov na výrobu 1l mlieka/ pri SŠM.  
1939 - 1940 

23 

74 12 Plukovník Alexander von Brimmer – návšteva u RŠLM v Solivare za účelom 
zistenia možností dodávky dreveného uhlia pre nemeckú armádu.  
1940 

23 

75 16 Pohorelci z obcí Hladovka, Jablonka, Veľká Lipnica a Podvlk na Hornej Orave – 
prídel stavebného dreva. 
1940 

23 

76 18 Formulár kúpnopredajnej zmluvy na stavebné pozemky. 
1940 /?/ 

23 

77 25 Zákon o ľudových školách č.308/40 Sl.z. – platy učiteľov na patronátnych 
školách. 
1940 

23 

78 35 Investičná výstavba – stavba lesných ciest /chodníkov/, rybníčkov 
/Podbansko/, hájovní, regulácia potoka Svarínky vo Svaríne. 
Investičný program pre r. 1941. 
Investičná závierka za r. 1939. 
Investície na rok 1939 a 1940. 
1937 - 1940 

23 

79 35/1 Štátny internát lesných zamestnancov v Ružomberku – znovuzriadenie. 
Novostavba delostreleckých kasární – prevod pozemkov a náhradná 
novostavba za objekty lesnej správy /plány/. 
Kaštieľ Sv. Žofie v Ružomberku – pridelenie zvyšku vojenskej správe. 
1923 - 1940 

23 

80 36 Inž. Samuel Kriška – návrh na výberové hospodárenie a reorganizáciu riadenia 
podniku „Štátne lesy a majetky“. 
Malužiná – žiadosť o prídel pasienkov a premenu lesnej kultúry na pasienok.  
SŠL Holíč – schválenie hospodárskej osnovy. 
1939 - 1940 

24 

81 48 Lesná železnica v Starej Doline – predĺženie /povolenie k stavbe, technická 
správa/. 
1939 - 1940 

24 

82 50 Biely Váh – schválenie hospodárskeho plánu na obdobie 1938 – 1943. 
Hotel Kamzík vo V. Tatrách – predaj Klubu čsl. Turistov /1932 – 1940/. 
Výkaz základného majetku /vkladu/ štátu k 31.XII. 1938. 
Politický zbohatlíci – konfiškovanie majetku. 

24 



 

Továreň na rámy v Malužinej – správa o podniku. 
Majetkové prevody. 
1932 - 1940 

83 50/1 SŠM Holíč – slovensko-nemecká delimitácia. 
1940 

24 

84 53 Prenájom pozemkov SŠM Holíč. 
1940 

24 

85 57 Univerzálny tachygraf – objednávka, oprava. 
1934 - 1940 

24 

86 60 Osadníctvo – úprava pomerov v obciach Livohuta, Bacúch a Čierny Balog, 
parlamentná rezolúcia o úprave majetku, výkaz osadníckeho palivového dreva. 
1921 - 1940 

24 

87 60/1 Javorina – zamýšľané pre kolonizovanie a definitívna úprava pastvy pre Jurgov, 
Čiernu Horu a Repiská. 
1940 

25 

88 64 Novostavby obytných domov pre zamestnancov RŠLM vo Zvolene – súbeh 
/rozpočty, prehľadné tabuľky stavebných nákladov, korešpondencia/. 
1940 

25 

89 65 Zamestnanecké /personálne/ záležitosti podniku „Štátne lesy a majetky“. 
1938 - 1940 

25,26 

90 67 Obežníky a normálky. 
1940 

26 

91 69 Štátne pozemky – odpredaj, žiadosť o parcelovanie. 
1935 - 1940 

26,27 

92 69/1 Meliorácia lúk pri SŠL Liptovská Teplička. 
1939 - 1940 

28 

93 70 Pozemková reforma – dávka za úradný výkon. 
1933 - 1940 

28 

94 71 Štátna píla v Muráni – zastavenie práce. 
1940 

28 

95 74 Patronáty – prehľadný výkaz patronátnych bremien za roky 1929 – 1938, 
stavba r. kat. ľud. Školy vo Východnej, rozpočet na dokončenie r. kat. fary 
v Nižnej Lipnici, údržba patronátnych budov, vydržovanie patronátnych škôl, 
stavba nového kostola vo Sv. Petre. 
1929 - 1940 

28 

96 75 Prenájom poľovníckych revírov, návrh na odstrel jeleňov a výkaz odstrelu 
jeleňov v r. 1940, preliminár odstrelu srnčej zvery v roku 1939 a 1940, 
zahraničný hostia Ministerstva hospodárstva na poľovačkách /zprávy 
o výsledkoch/. 
1939 - 1940 

28,29 

97 80 Finančné pohľadávky a dlžoby. 
1938 - 1940 

29 

98 83 Rozpočet podniku „Štátne lesy a majetky“ na mesiac marec 1940 
1940 

29 

99 85 Ochrana pamiatok – zoznamy patronátnych kostolov, pamätných alejí 
a stromov v obvodoch jednotlivých RŠLM a Oravského komposesorátu. 
1940 

30 

100 86 Päťročný pracovný program podniku „Štátne lesy a majetky“. 30 



 

1940 
101 86/1 Prehľadná mapa slovenských štátnych lesov a majetkov – spracovanie. 

1939 - 1940 
30 

102 87 Sväz lesných a poľnohospodárskych zamestnancov v Bratislave – porada 
o povznesení malo lesov /účasť zamestnancov podniku „Štátne lesy 
a majetky“. 
Riaditeľské konferencie pri RŠLM – zápisnice. 
1940 

30 

103 90 Rovnošata zamestnancov podniku „Štátne lesy a majetky“. 
1940 

30 

104 91 Modrá a žltá lupina – pestovanie, objednávky a ponuky. 
1940 

30 

105 92 Zamestnanci lesných železníc, robotníci na pílach a v skladoch – drahotná 
výpomoc, vianočné nádielky. 
1938 - 1940 

30 

106 96 Výstavba a adaptácia chát, hájovní, telefónu, rôznych hospodárskych budov, 
píl, stavebná úprava zámku v Topoľčiankach, stavba zvážnic /technické zprávy, 
vyúčtovania/. 
1932 - 1940 

30 - 32 

107 97 Stavba kultúrnych zariadení – podpora MO Matice Slovenskej v Č. Balogu 
a Šalkovej. 
1940 

33 

108 98 Kožné družstvo s . r. o. na Slovensku – členstvo SŠM. 
1940 

33 

109 99 Štátny semenársky závod – informatívna správa o činnosti; zber liečivých 
rastlín v Šaštíne. 
1940 

33 

110 102 Robotnícke baraky – udržovanie a čistenie. Stavba domkov pre 
nezamestnaných vo Zvolene – podpora. 
1940 

33 

111 103 Poľnohospodárske a drevospracujúce stroje – ponuka od firmy Baťa 
Šimonovany na dovoz z cudziny /plány/. 
1940 

33 

112 114 Vodné pomery na SŠL Šaštín, rozvodnenie Moravy v  kat. území Holíč, regulácia 
Hrona v Šalkovej. 
1939 - 1940 

33 

113 117 Drevársky výskumný ústav – osnova zákona o zriadení, návrhy na zriadenie, 
memorandum Slov. vysokej školy technickej. 
1939 - 1940 

33 

114 119 Vojenské lesné podniky v Malackách a v Kamenici nad Cirochou – správa, 
návrh na spojenie s podnikom „Štátne lesy a majetky“. 
1938-1940 

33 

115 122 Správny sbor podniku „Štátne lesy a majetky“ – zápisnica z 8.schôdze 
12.XII.1939. 
1939 - 1940 

33 

116 124 Zámok v Topoľčiankach – dodanie porcelánu a krištáľu. 
Zámok Vígľaš – prevzatie do správy SŠL vo Vígľaši, výkaz inventárnych 
predmetov. 

33 



 

1940 
117 125 Rôzne zákony, vládne nariadenia, obežníky a pokyny. 

1939 - 1940 
33 

118 127 Vývozné tarify pre železničnú dopravu platné od 1.januára 1935 a od 
1.februára 1940. 
1939, 1940 

33 

119 128 Štátny rozpočet a investičný program na rok 1940 /projekty/, investičný 
program na päť ročie 1940 – 1944. 
1938 - 1940 

34,35 

 

1941 

120 1/a Osobné a nákladné autá – nákup /prospekty domácich a zahraničných 
firiem/. 
1936 - 1941 

35 

121 2 Spisová rozluka s Maďarskom, Poľskom a býv. Protektorátom Čechy 
a Morava, prevzatie archívu vo Vígľaši do správy SŠL Vígľaš. 
1935 – 1941 

36 

122 3 Bilancie podniku „Štátne lesy a majetky“.  
1931 – 1941 

36,37 

123 4 Úradné budovy, byty, chaty a hospodárske budovy – kúpa, rozdelenie. 
1935 – 1941 

37 

124 6 Lesné cesty, ochranné chodníky, zvážnice, príjazdové cesty na Slovensku – 
stavba /rozpočty, vyúčtovania, mapy, hospodárske a technické zprávy/. 
1931 – 1941 

37,38 

125 7 Pôžička hospodárskej obrody Slovenska – zoznamy upisovateľov pôžičky, od 
účtovacie výkazy splátok. 
1939 – 1941 

38 

126 8 Cestovné diéty a nocľažné – výkaz za r. 1941. 
Návrh naturálnych príjmov. 
1941 

38 

127 9 Ceny lesných produktov, prehľad o produkcii a predaji palivového dreva v r. 
1940, cenníky dreva, reziva a lesných plodov. 
1939 - 1941 

38,39 

128 12 Ján Drexler, akad. sochár v Banskej Štiavnici – vyhotovenie dvoch 
dekoratívnych stĺpov /náčrty, fotografia, korešpondencia/.  
1940 - 1941  

39 

129 13 Daň z obratu a mimoriadna daň zárobková, platenie obecných hájnických 
príspevkov. 
1939 - 1941 

39 

130 16 Slovenská vysoká škola technická, Ústav lesnej ťažby – budovanie zbierky 
učebných pomôcok. 
Návrh na zriadenie lesníckeho odboru na Slovenskej vysokej škole technickej.  
1939 – 1941 

40 

131 17 Chov dobytka a výkrm prasiat – výber plemenného rožného dobytka, 
kontrola úžitkovosti oviec, výrobné náklady na 1l mlieka, výrobné náklady na 
1kg živej váhy prasiat, zmluvný výkrm ošípaných /mesačné váhové 
konsignácie/. 

40 



 

1940 – 1941 
132 18 Zmluvy a dohody – platnosť voči Poľsku o užívaní pozemku a vody v Skladanej 

Skale, účasť Ministerstva zahraničných vecí na uzatváraní, na zachytenie 
prameňa pre vodovod obce Švošov, formulár o prenájme poľovníckeho 
práva, o pracovnom pomere baču vo Vígľaši. 
1941 

40 

133 24 Elektrická energia – dodávka pre RŠLM vo Zvolene. 
1941 

40 

134 25 Štátna vyššia lesnícka škola v Banskej Štiavnici – rovnošata žiactva. 
1941 

40 

135 26 Štatistika a evidencia – lesnícka ročenka, lesné železnice, obežníky 
o vyplňovaní tlačív. 
1941 

40 

136 27 Podporný fond pre výchovu detí štátnych lesných a hospodárskych 
zamestnancov – vyúčtovanie, podpory na škol. rok 1939/1940. 
1939 - 1941  

40,41 

137 28 Garančné listiny – návrh na prijímanie od protektorátnych peňažných ústavov 
za diósegsku cukrovarnícku spoločnosť vrátenie Tatra banke /pred spisy: 
vyúčtovanie obilia a iných plodín prevzatých podnikom „Štátne lesy 
a majetky“ od diósegskej cukrovarníckej spoločnosti/. 
1939 - 1941 

41 

138 29 Zprávy – o účasti podniku „Štátne lesy a majetky“ na výstavbe slovenského 
hospodárstva pre publikáciu „Hospodársky obraz Slovenska“, o  výrobe reziva 
a podvalov pre zostavenie indexu priemyselnej výroby na Slovensku, 
mesačné hospodárske jednotlivých SŠM, o rokovaniach so zahraničím 
/podávanie/, o študijnej ceste Ing. M. Merkuna v Nemecku /pestovanie 
kukurice/, o zbieraní živice, výročná podniku „Štátne lesy a majetky“ za roky 
1939, 1940 a 1941. 
1939 – 1941 

41,42 

139 32 Hospodárske osnovy SŠL na desaťročie /1941 – 1959, 1940 – 1949, 1939 – 
1948, 1938 – 1947/ - schválenie. 
1939 – 1941 

43 

140 34 Mŕtvy inventár – nákup, výmena. 
1940 – 1941 

43 

141 35 Investície – programy /rozpočty/ na roky 1938 – 1942, uzávierky, výkazy 
o hospodárení s úvermi. 
1938 – 1941 

43,44 

142 36 Zalesňovanie, pestovanie lesa, premena lesnej kultúry, zalesňovací 
a vyrovnávací fond – návrh na založenie /predpisy RŠLM v Lipt. Hrádku: 
hospodárske výsledky za rok 1925, prídely z fondu pre úhradu strát pri 
živelných pohromách/. 
1925 - 1941 

44 

143 41 Účet za kalkulačný stroj zn. Hamann. 
1941 

45 

144 44 Kurzy – drevorubačský, vyclievania, pre inštruktorov výberu, udržovania 
a upotrebenia drevorubačského riadu v Nemecku. 
1939 – 1941 

45 

145 45 Liehovar v Špačinciach – prihláška do Družstva hospodárskych liehovarov 45 



 

/stanovy družstva/, oprava a nákup destilačného prístroja. 
1941 

146 47 Liečivé rastliny – pestovanie na SŠM. Umelé dozrievanie ovocia, množenie 
divých ruží zo semena, zužitkovanie lesných plodov – informácie Štát. 
výskumných ústavov zemedelských v Bratislave. 
1941 

45 

147 48 Lesné železnice – výstavba, zrušenie, premávkové poriadky, pracovné 
poriadky pre robotníkov a zamestnancov, verejná osobná a nákladná doprava 
/tarify, výkazy príjmov/. 
Železnica Prešov – Strážske – vybudovanie drevoskladov a vedľajších koľají 
pre nakladanie dreva v staniciach Soľ a Bystré /plány/. 
1928 - 1941 

45,46 

148 49 Robotníci /deputátnici/ pri SŠM – mzda a poistenie /výkazy, obežníky/. 
1941 

46 

149 50 Majetkovo právne záležitosti – zámeny majetkov, predaj veľkostatku Pruské, 
polesie Beskýd /spor o štát. hraničnú čiaru, prevzatie zvyšku polesia po 
ustúpení poľského vojska, prevzatie celého polesia od RŠLM vo Frýdku/, 
odúčtovanie majetkových hodnôt odstúpených Maďarsku, zaknihovanie 
veľkostatku Jelšava na štát. 
1938 – 1941 

46 

150 50/1 Hospodárenie na SŠM – mliečne hospodárenie, osevné plány na rok 1941/42, 
výsledky pokusov s pestovaním kukurice na siláž, zprávy o postupe žatvy r. 
1941, kalkulácia výrobných nákladov na 1g pšenice, raži, ovsa, jačmeňa 
a zemiakov, výsledky úrody v r. 1940 a 1941. 
1940 - 1941 

46,47 

151 60 Pasienkové spoločenstvo bývalých osadníkov v obci Baláže – vklad 
vlastníckeho práva na nemovitosti v kat. území Priechod. 
1940 

47 

152 61 Obchodovanie s drevom – príprava rokovania so Švajčiarskom, distribúcia 
mäkkého reziva zo štát. píl, vývozné povolenia do býv. Protektorátu Čechy 
a Morava /obežník/, reklamácie zahraničných firiem, zásobovanie firmy 
„Vereinigte Holz-u Industrie A.G /píla v Turanoch/, J.A. v. Monroy z Berlína 
/vybudovanie píly v Poprade/, revízia obchodnej činnosti RŠLM v Žarnovici, 
žiadosti o povolenie vývozu dreva. 
1940 – 1941 

47,48 

153 62 Mimoriadne odmeny – lesným dozorcom za práce k zamedzeniu úrazov, 
vianočné zamestnancom. 
1939 – 1941 

48 

154 63 Ovocné stromy a vtáčie búdky – ošetrovanie /obežník/. 
1941 

48 

155 64 Inštrukcie pre účtovnú a pokladničnú službu, plány na presídlenie RŠLM 
v Solivare do Košíc prípadne do Prešova, zriadenie SŠL v  Banskej Bystrici 
a v Žarnovici, obchodná služba u podniku „Štátne lesy a majetky“, porada 
o industrializácii drevárstva, zriadenie a činnosť Slovenskej lesníckej 
a drevárskej rady, zriadenie Sovietskej obchodnej misie v Bratislave, rôzne 
obežníky Ministerstva hospodárstva. 
1930 – 1941 

48,49 

156 65 Zamestnanecká otázka – deputátne pozemky, naturálne požitky, výkazy 49,50 



 

potreby pomocných síl, preskúmanie štát. občianstva, poslovenčenie 
priezvisk, penzijné poistenie, výkaz o výplatách aktívnych zamestnancov, 
úprava platov zmlúv. Zamestnancov. 
1939 - 1941 

157 65/1 Študijné cesty do Nemecka. 
1941 

50 

158 69 Štátne pozemky – odpredaj, zámena. 
1935 – 1941 

50,51 

159 70 Pozemková reforma. 
1934 – 1941 

52 

160 71 Štátne píly – zastavenie druhej zmeny v Lipt. Hrádku, evidencia chodu, stavba 
v Oravskom Podzámku /vyúčtovanie za roky 1940, 1941, rozpočet, stavebný 
denník, plány/. 
1940 – 1942 

52,53 

161 73 Pasienky – memorandum RŠLM v B. Bystrici prednesené na pasienkovej 
porade v Brezne, žiadosti o prídel, prenájom, predaj. 
1933 – 1941 

54 

162 74 Patronáty – stavba farských budov /Sv. Mara, Rabča/, oprava dreveného 
kostola v Orávke, udržovanie školy v Holíči a Šaštíne, patronátne náklady 
v rokoch 1918 – 1940 /výkazy/. 
1930 – 1941 

54 

163 75 Poľovníctvo – pokyny pre zostavenie hlásení a výkazy o poľovníctve, 
preliminár odstrelu nízkej zveri a program poľovačiek na rok 1941/42, výkaz 
uskutočneného odstrelu srncov r. 1941, poľovnícky poriadok pre poľovnícky 
revír H. Göringa v Muráni a Revúcej, preliminár odstrelu hlucháňov 
a hôľniakov na roky 1939, 1940 a 1941, reprezentačné poľovačky 
v Topoľčiankach, hlásenia a poľovnícko – fenologických pozorovaniach 
v rokoch 1936 – 1941, preliminár a výkaz odstrelu jelenej zveri v r. 1941, 
odstrel srnčej zveri v r. 1941 /návrh na odstrel , hlásenia o odstrele, hostia/, 
prenájom obecných poľovníckych práv. 
1938 - 1941 

54,55,56 

164 80 Finančné pohľadávky – vymáhanie nájomného za majetok Vyšný Blh, výkaz 
hodnoty a zmien nehnuteľností pridelených v poštátňovacej akcii podniku 
„Štátne lesy a majetky“, odpis nedobytných pohľadávok v zahraničí. 
1933 – 1941 

57 

165 83 Bilancie podniku „Štátne lesy a majetky“ – predbežné za roky 1939 a 1940, 
pokyny pre zostavenie, úroky za investičné dlžoby a neodvedené bilančné 
zisky. Drahotné prídavky provezionistom lesnej bratskej pokladnice – 
zostavenie. 
1939 – 1940 

57 

166 84 Pytliactvo v štátnych lesoch – opatrenia proti nemu, razie v oblasti RŠLM 
v Banskej Bystrici, výsledky celoslovenskej razie v decembri 1940, odpredaj 
zhabaných zbraní. 
1940 – 1941 

57 

167 86/1 Mapy, plány a náčrty. 
1939 - 1940 

57 

168 87 Porada prednostov SŠM o výsledkoch žatvy v r. 1941 a živočíšnej výrobe 
konaná 2.IX.1941 /zápisnica s výkazmi/. 

57 



 

1941 
169 89 Rozpočty a odpočty stavby – hájovní, lesnej cesty Sulová /SŠL Betliar/, 

pstruhovej liahne /SŠL Stará Voda a Závadka/, lesnej železnice v Hámornom 
/SŠL Osrblie/, rôznych hospodárskych a obytných budov. 
Rozpočet SŠL Holíč na rok 1941.  
Rozpočet Riaditeľstva Oravského komposesorátu v Oravskom Podzámku na 
rok 1942 /správa/. 
1937 – 1941 

57,58 

170 89/1 Rozpočet Oravského komposesorátu na rok 1941 /sumárny a diel čie za 
jednotlivé bilančné jednotky – lesné správy, správu les. železníc/. 
1940 – 1941 

58 

171 91 Rybárstvo a rybnikárstvo – zarybnenie potokov SŠL Topoľčianky, výpočet 
a stanovenie cien rýb v r. 1939 – 1941, skúsenosti so pstruhovými liahňami 
/systém Dr. Hollého a kalifornské nádoby/. 
1939 – 1941 

58 

172 92 Pracovné sily a sociálne problémy – sťažnosť pre nevyplatenie ujednanej 
mzdy /SŠL Beňuš/, žiadosti o prenájom rúbanísk k výsadbe zemiakov 
/Polhora, Beňuš/, žiadosť Slovákov z Poiana Micului o návrat na Slovensko, 
nevyhovujúce sociálne pomery sezónnych poľnohospodárskych robotníkov 
/ubytovanie, stravovanie sa, osobná hygiena/ na štátnych majetkoch, 
použitie pracovných síl z pracovných táborov a z pracovných zborov MNO, 
memorandum stálych lesných robotníkov SŠL Ľubochňa, pracovný poriadok 
pre štátnu pílu v Žarnovici a Gašparove, drahotná výpomoc pre sezónnych 
poľnohospodárskych robotníkov, platená dovolenka pre robotníkov na 
drevoskladoch /pokyny/. 
1940 - 1941 

58,59 

173 93 Zprávy Stálej revíznej komisie pre podnik „Štátne lesy a majetky“ o revíziách. 
1938 - 1941 

59 

174 94 Repatriácia slovenských sirôt z domovov vo Voticiach a Horažďoviciach – 
zaistenie zamestnania. Železiarne v Podbrezovej – prevzatie do koncernu 
„Reichswerke S.G. für Waffen – und Maschinenbau Hermann Göring /zmena 
adresy/. 
1941 

59 

175 94/1 Ochrana prírody, rezervácie – prírodná rezervácia v Pieninách a vo Voznici, 
zoznam prírodných rezervácii na Slovensku, ochrana prírodných pamiatok 
podľa návrhu býv. uhorského ministra pôdohospodárstva I. Darányiho, pokus 
o záchranu /výkup/ parku v Mlyňanoch. 
1938 - 1941 

59 

176 95 Stavba drevoskladov, vlečky /Hliník/ a lesnej cesty /Večný jarok – SŠL Lukov/ - 
odpočty, technické zprávy. 
1930 – 1941 

59 

177 96 Stavba hájovní, robotníckych domkov, hospodárskych budov /rozpočty, 
odpočty, plány, fotografie/. 
Stavba obytných budov a administratívnej budovy RŠLM vo Zvolene /plány 
administratívnej budovy, ktorá bola pôvodne projektovaná pre okresný úrad, 
plány obytných budov/. 
Stavba dielní a skladu pre lesnú železnicu v Hronci. 
1937 – 1941 

59 – 61 



 

178 97 Zľava na nákup dreva – stavba školy v Kráľovej, Tatranskej Lomnici, Drábsku, 
kultúrneho domu v Beňuši /plány/. 
1935 – 1941 

61 

179 98 Spolky – zánik členstva SŠM Holíč a Vígľaš v Drustane, družstve statkárov 
a nájomcov pre Slovensko a Podkarpatskú Rus /stanovy, výročná správa za 
roky 1938/39, 1939/40, výpoveď členských podielov/, výkaz o členstve 
podniku „Štátne lesy a majetky“ v spolkoch, založenie Slovenského múzea 
v Bratislave, návrh na vydanie nového zákona o ochrane zvierat podľa 
nemeckého vzoru. 
1939 - 1941 

61 

180 103 Traktory, poľnohospodárske stroje, drevospracujúce stroje, kancelárske 
stroje – nákup /prospekty firiem, technické výkresy, plány na rozostavenie 
strojov, fotografie/. 
1939 – 1941 

61,62 

181 105 Živelné pohromy – škody spôsobené búrkou a veternou kalamitou /výkazy 
vývratov/. 
1940 – 1941 

62 

182 106 Stavby telefónu – rozpočty, odpočty, technické zprávy, mapy. 
1940 – 1941 

62 

183 107 Ťažba dreva /výkazy za rok 1940 a 1941/, hlásenia o vývratoch a polomoch. 
1940 – 1941 

62 

184 108 Úradné tlačivá – vzory, zoznamy, výkazy potreby. 
1939 – 1941 

62,63 

185 109 Jozef Dekrét – Matejovie – oslavy stého výročia smrti /návrh dr. Inž. A. 
Jančíka/, preklad diela Karol Kaán, Život a lesohospodárske účinkovanie J. 
Dekréta. 
1937 – 1941 

63 

186 111 Rozpočet podniku „Štátne lesy a majetky“ na január a február 1940, zákon 
č.271/40 o židovských viazaných účtoch a úschovách – výklad. 
1940 - 1941 

63 

187 114 Návrh na odvodnenie pozemkov obce Holíč, platenie vodoregulačných 
príspevkov za SŠM Pustý Fedýmeš, program porady o odvodnení šúrskej 
kotliny. 
1939 – 1941 

63 

188 116 Medzinárodný veľtrh v Lipsku – účasť semenárskeho závodu v L. Hrádku. 
1941 

63 

189 117 Odrodové pokusy s kŕmnou mrkvou a repou – výsledky. 
1941 

63 

190 118 Branná pohotovosť štátu – obežník ÚRŠLM. 
1941 

64 

191 122 Zápisnice – o 3. a 7. schôdzi správneho zboru podniku „Štátne lesy a majetky“ 
r. 1941, o porade stavebných referentov RŠLM 5.III.1941, o schôdzi prezídia 
Sväzu drevárskeho hospodárstva 18.XI.1941, zo schôdze exportérskych fi riem 
o dodávke mäkkého reziva do Talianska. 
1941 

64 

192 123 Prepustenie českých zamestnancov zo služieb SŠM Holíč a Pustý Fedýmeš. 
Návšteva zástupcov nemeckého lesníctva na Slovensku.  
1940 – 1941 

64 



 

193 124 Zvolenský hrad – jeho využitie, prenájom/ v prílohe správa o usporadovaní 
archívu RŠLM v B. Bystrici r. 1938/.  
Zámok Predná Hora – oprava a podmienky odovzdania do správy 
Ministerstva vnútra. 
1935 - 1941  

64 

194 125 Vyúčtovanie nákladov vzniklých vykonaním zák. č.173/1940 o dočasnej 
úprave platov štátnych zamestnancov a vlád. nar. 280/1939 o dočasnom 
zmiernení niektorých úsporných zrážok personálnych.  
1941 

64 

195 127 Stavba vlečky v Dúbravách /plán/, tarifa pre železničnú prepravu, diel II., 
plat.od 1.I.1941. 
1941 

64 

 

1942 

196 1/a Motorové vozidlá – nákup /prospekty firiem/, predaj, evidencia. 
1939 - 1942 

65 

197 3 Bilancie podniku „Štátne lesy a majetky“ za roky 1939, 1940 a 1941. 
1942 

65 

198 4 Kataster bytov zamestnancov RŠLM vo Zvolene, kúpa budov antimonových 
závodov v Spišskej Bani, výkaz naturálnych bytov v Oravskom Podzámku, 
kúpa domu v Revúcej /plány/. 
1940 – 1942 

65 

199 5 Plán na otvorenie kameňolomu u SŠL Slanec. 
1942 

65 

200 6 Stavba lesných ciest – rozpočty, odpočty, technické zprávy, mapy. 
1931 – 1942 

66 

201 8 Cestovný paušál. 
1938 – 1942 

66 

202 9 Ceny mlieka, celulózového dreva, ihličnatého dreva a reziva, smrekovej kôry, 
mäkkého reziva a rôznych piliarskych výrobkov, železničných podvalov – 
vyhlášky Cenového úradu, Najvyššieho úradu pre zásobovanie, obežníky 
ÚRŠLM, prejednanie cien guľatiny s nájomcami píl. 
Podmienky kúpy, prípadne predaja cukrovky z úrody r.1935, 1936, 1937, 
1938, 1939, 1940, 1941, 1942. 
1935 – 1942 

66 

203 10 Výkazy o zužitkovaní dreva na štátnych pílach. 
1942 

66 

204 13 Účtovanie dane za dodávky do cudziny – pokyny. 
1935 - 1942 

66 

205 16 Štipendiá Lesníckej a drevárskej úradovne – zoznamy štipendistov. 
Likvidovanie starého inventáru holíčskeho kaštieľa – odovzdanie 
Slovenskému múzeu, rozpredaj na verejnej dražbe.  
1940 – 1942 

66 

206 18 Zahraničný obchod – sprostredkovanie s milánskou firmou Societa Nazionale 
Per L’Importazione Del Legname.  
Obchodno – politické rokovanie so Švédskom a Maďarskom. 
Vykonávanie čl. III, č.15 /o depozitoch/ slovensko-maďarskej medzištátnej 

67 



 

dohody zo dňa 26.VII.1941 /ide hlavne o vrátenie kaucie a árendy drobným 
árendátorom štátneho veľkostatku Guta-Keszegfalva a Balvany/. 
Vykonávanie dohody medzi Slovenskom a Nemeckom o úradníkoch, iných 
verejných zamestnancoch a penzistoch českej národnosti /zoznamy 
ponechaných a prepustených zamestnancov/. 
1938 - 1942 

207 21 Družstvo pre predaj palivového dreva v Košiciach – likvidácia. 
1939 – 1942 

67 

208 25 Lesné školstvo – potreba rozšíriť, návrh rámcových osnov drevársko-piliarskej 
školy v L. Hrádku a hájnickej školy, učebné osnovy Štátnej vyššej lesníckej 
školy v Banskej Štiavnici. 
 Ošetrovateľský kurz pre dozorcov dojníc a mladého dobytka pri SŠM 
/frekventanti, prednáška o kŕmnej technike/. 
1942 

67 

209 27 Náhradový fond I. pozemkovej reformy – rozdelenie. 
Zoznamy predmetov /strieborného riadu, obrazov, nábytku, archiválií a pod./ 
podniky „Štátne lesy a majetky“, ktoré boli zapožičané pred r. 1939 do Čiech 
a na Moravu. 
1939 - 1942 

68 

210 28 Záručné listy – kontingenty. 
1932 – 1942 

68 

211 29 Dlhodobý poľnohospodársky a speňažovací program. 
Výročná správa podniku „Štátne lesy a majetky“ za rok 1939 a 1940 – 
koncept a podklady. 
Výročná správa Sväzu drevárskeho hospodárstva za rok 1941.  
Cenový problém poľnohospodárskeho podnikania – zápisnica z porady na 
Ministerstve hospodárstva 11.II.1942, údaje za podnik „Štátne lesy 
a majetky“, celoslovenské indexy. 
1941 - 1942 

68,69 

212 32 Dlhodobé lesné hospodárske osnovy – schválenie, revízia, zmena. 
1935 – 1942 

69 

213 34 Živý inventár u SŠM – súhrny evidencie podľa SŠM. 
Kancelárske zariadenie – nákup. 
Prenájom letoviska vo Vyšných Hágoch /od roku 1927/.  
1927 – 1942 

69,70 

214 35 Investície – investičné programy /rozpočty/ jednotlivých RŠLM na roky 1941 
a 1942, investičný program ROK na rok 1942, RŠLM vo Zvolene na rok 1943, 
investičné uzávierky jednotlivých RŠLM za rok 1941. 
1940 - 1942 

70 - 72 

214a 48 Lesné železnice – stavba /rozpočty, odpočty, technické správy/, premávkový 
poriadok úzkokoľajnej ľubochnianskej lesnej železnice. 
1935 - 1942 

72 

215 49 Mzdy lesných a poľnohospodárskych robotníkov – úprava, rámcové zmluvy, 
počas nemoce. 
Výplata vianočného /výkazy/, mimoriadne podpory. 
Javorina SŠL – prevzatie po odchode poľských vojsk /1939/, návrh na 
systemizáciu. 
1939 – 1942 

72,73 



 

216 50 Majetkovo právne záležitosti – ukončenie poštátňovacej akcie v rámci 1. 
pozemkovej reformy na veľkostatku V. Uherce, kúpa lesného majetku vo V. 
Hnilci, prevzatie lesného komplexu veľkostatku Pálffy – Smolenice štátom, 
chudobinec v Žarnovici, žiadosti o vykonanie všeobecnej komasácie 
v jednotlivých obciach /vyhlášky o prerokovaní žiadostí/, porady o poštátnení 
židovských a iných majetkov /spôsob úhrady/, prevod podniku Maxa Spitzera 
v Žiline a v Šašovskom Podhradí na štát, revízia pozemkovej reformy na 
veľkostatku spišského biskupstva v Štiavníku, refundovanie spravovacích 
výloh za pasienky pridelené z veľkostatku Jelšava obciam /pohľadávky štátu/, 
deputácia bremien na veľkostatku Zborov. 
1919 - 1942 

73 - 76 

217 50/1 Štátne majetky – mesačné hospodárske správy za december 1941 a z roku 
1942, týždenné hlásenie o počte a váhe prasiat, zásobovanie lesného 
robotníctva bravčovým mäsom, sociálne pomery u SŠM Pustý Fedýmeš, 
správy o pestovaní uznaných osív a semien, osevné plány pre hospodársky 
rok 1941/1942 a 1942/1943, pestovanie kŕmneho slezu. 
1941 - 1942  

76,77 

218 53 Prenájom pozemkov, budov a miestností podniku „Štátne lesy a majetky“ 
rôznym subjektom /poľné letisko Tri duby, Téryho chata vo Vysokých 
Tatrách/. 
1926 – 1942 

77,78 

219 57 Investičné nákupy v Nemecku a Protektoráte – smernice, zoznamy 
povolených nákupov. 
1942 

78 

220 60 Úprava osadníckych pomerov v Beňuši. 
1942 

78 

221 61 Celulózky a papierne na Slovensku – zásobovanie drevom. 
Továreň na obrazové rámy a lišty v Malužinej – hlásenie o stave píly, žiadosť 
o prídel guľatiny. 
1939 - 1942 

78 

222 64 Organizačné záležitosti – zriadenie poľnohospodárskej šľachtiteľskej 
a vegetačnej stanice vo Vígľaši, začlenenie SŠL vo Zvolene do RŠLM tamže 
a zriadenie novej SŠL v Banskej Bystrici. 
1941 - 1942 

78 

223 65 Zamestnanecká otázka – výnos o kvalifikačnom pokračovaní, zmena 
národnosti, úprava platov, drahotné prídavky, deputátne pozemky, poradové 
zoznamy úradníkov jednotlivých kategórií podniku „Štátne lesy a majetky“ 
/ústredie a mimo/ podľa stavu k 31.XII.1942. 
1939 - 1942  

78,79 

224 67 Obežníky 
1942 

79 

224 69 Štátne pozemky – zámena, predaj, prídel obciam. 
1934 – 1942 

80 

226 69/1 Meliorácie deputátnych lúk a pasienkov u SŠL Vysoké Tatry /plán, odpočet, 
hospodárska správa/. 
1939 - 1940 

80 

227 70 Pozemková reforma 
1937 – 1942 

80 



 

228 71 Štátne píly – kataster píl podniku „Štátne lesy a majetky“, zastavenie 
prevádzky na píle vo Švedlári, prenájom píly vo Vondrišelu a Smolenickej 
Hute, stavba píly v Oravskom Podzámku /nákup strojného zariadenia/. 
1920 – 1942 

80 – 82 

229 72 Smernice o pracovnej povinnosti penzistov, o penzijnom poistení, 
o predčasnom penzionovaní, o úprave penzijných a zaopatrovacích požitkov.  
Penzijný uhorský zákon čl. LXV /1912/odpis prekladu/.  
1920 - 1942 

83 

230 73 Pasienky – úprava k pestovaniu jadrných kravín /RŠLM Solivar/, vrátenie časti 
prídelu pasienkovému spoločenstvu v Dolných Hámroch. 
Rozšírenie chovu oviec na Slovensku – výkup jarných jahniat /1940/. 
1940 – 1942 

83 

231 74 Patronáty – stavba a údržba patronátnych budov /fary, školy/, požitky 
učiteľov a kantorov, súhlas patróna ku kúpe a predaju pozemkov. 
1939 - 1942 

83 

232 75 Poľovníctvo – kataster poľovníckych revírov, bilancia poľovačiek a rybačky 
v obvode RŠLM za rok 1941, odstrel srncov v roku 1942 /návrh, pozvanie 
hostí, výsledky odstrelu/, odstrel hlucháňov a hôľniakov v roku 1942 /návrhy 
a povolenia na odstrel, hostia/ odstrel jeleňov v roku 1942 /návrhy 
a povolenia na odstrel, hostia, výsledky odstrelu/, prenájom štátnych 
a obecných poľovníckych revírov. 
1939 - 1942 

83 – 85 

233 77 Poistenie aut, hospodárskej budovy a pokladníc. 
1940 - 1942 

86 

234 80 Investície – hradenie, výkaz dlžôb /RŠLM Solivar/. 
1942 

86 

235 83 Finančné hospodárenie podniku „Štátne lesy a majetky“ – výkaz výsledkov 
k 30.VI.1942, vyúčtovanie investičných nákladov za r. 1940, odvody zisku 
štátnej pokladnici. 
1940 – 1942 

86 

236 84 Pytliactvo – hlásenie výskytu, trestné stíhanie. 
1940 – 1944 /!/ 

86 

237 86/1 Mapy a plány – len korešpondencia. 
1942 

86 

238 87 Porady ústredného riaditeľa, riaditeľov RŠLM, prednostov SŠL, SŠM 
a obchodných referentov RŠLM – zápisnice. 
1939 - 1942 

86 

239 88 Sťažnosti /pre nízku mzdu robotníkov drevoskladu v  Bacúchove a i./. 
1942 

87 

240 89 Rozpočty SŠM na opravu a údržbu budov a mŕtveho inventára v roku 1942, to 
isté RŠLM v B. Bystrici, výkaz o rozdelení a uvoľnení stavebného úveru v r. 
1942 u RŠLM v Lipt. Hrádok. 
1940 - 1942 

87 

241 89/1 Rozpočet Ministerstva hospodárstva na rok 1942 – smernice o vypracovaní, 
definitívny text podrobného rozpočtu, investičný program podniku „Štátne 
lesy a majetky“. 
1941 - 1942  

87 

242 91 Rybolovné právo a jeho zužitkovanie na rieke Morave v oblasti SŠM Holíč 87 



 

a Šaštín. 
1941 - 1942 

243 92 Pracovné sily a sociálne problémy – zamestnávanie Židov a pracovných 
útvarov MNO pri lesných a stavebných prácach, zaistenie pracovných síl ako 
dôsledok odchodu robotníctva do Nemecka /výkazy/, stravovanie lesného 
robotníctva, program sociálnej práce v podnikoch, hromadný odchod 
robotníctva z práce pre chatrné oblečenie a obuv /RŠLM L.Hrádok/, žiadosť 
o prídel podošvovej kože pre deputátnikov /SŠM Vígľaš/, výkazy o  potrebe 
chýbajúcich drevo robotníkov, smernice o zvláštnom prídele mydla pre 
robotníctvo. 
1940 - 1942 

87 

244 94 Propagačný materiál Ríšskej pracovnej pospolitosti pre drevo /časopis Der 
deutsche Holzbau, 1942, č.18, brožúry: Les a národ, Kolobeh základných 
živných látok stromu, Versuchs – Ergebnisse mit „Panzerholz“, letáčik 
Zužitkovanie drevených odpadkov/. 
1942 

87 

245 95 Drevosklad na stanici v Medzibrode  n/Hronom – rozšírenie. 
1941 - 1942 

87 

246 96 Stavba preglejkovej továrne v Žarnovici, lesovní, hájovní, chát, rôznych 
hospodárskych budov, barákov pre sezónnych robotníkov /rozpočty, 
odpočty, plány/. 
1940 - 1942 

88,89 

247 98 Sústredenie štátnych účastín v neštát. podnikoch do Ústrednej štát. 
pokladnice /smernice/. 
1942  

89 

258 99 Návrh na výstavbu odbočiek Semenárskeho závodu v Lipt. Hrádku v rôznych 
oblastiach Slovenska. 
Výstavba stanice na spracovanie lesného ovocia v Oravskom Podzámku, 
projekt na stavbu sušiarne v Lokci /Orava/. 
1939 - 1942 

89 

249 103 Hospodárske, drevospracujúce, kancelárske stroje, traktory, dieselové 
motory, transportéry, drviče kameňa – nákup /prospekty firiem, 
objednávky/. 
1940 - 1942 

89,90 

250 104 Správny sbor podniku „Štátne lesy a majetky“ – rokovací poriadok, zápisnice 
zo schôdzí konaných v rokoch 1940 – 1942. 
1939 - 1942 

90 - 92 

251 105 Škody spôsobené ohňom. 
1942 

92 

252 106 Stavba telefónnych liniek – rozpočty, odpočty. 
1938 - 1942 

92 

253 107 Ťažba dreva – výkazy o výrobe a spotrebe palivového dreva z ťažby 1941/42, 
povoľovanie ťažby z úspor, kalamitná a mimoriadna ťažba, ťažobné 
prelimináre na r. 1943. 
1937 - 1942 

92,93 

254 108 Úradné tlačivá – vzory. 93 
255 111 Stavba preglejkovej továrne v Žarnovici – súpis nákladov a náhrad za rok 

1942. 
94 



 

Poplatok z účtov a im podobných písomností /obežník/. 
1942 

256 114 Úprava potoka Kištor /SŠM Holíč/, návrh na úpravu koryta Moravy na úseku 
Hodonín – Lanžhot, hradenie potokov Istebná a Husárová v kat. úz. Šášovské 
Podhradie, vodoprávne pokračovanie ohľadne štát. rybníka Bahno /SŠM 
Šaštín/. 
1938 – 1942 

94 

257 117 Ťažba a využitie kameňa u SŠL Kriváň – Detva. 
1938 - 1942 

94 

258 120 Strelné zbrane – darovanie zamestnancom, nákup pištoľového streliva. 
1942 

94 

259 122 Zápisnica o prevzatí pozemkového majetku H. Weinmanna v Malackách do 
držby štátu. 
1942 

94 

260 125 Osnovy zákonov a vlád. nariadení. 
1940 – 1942 

94,95 

261 127 Stavba železnice Červená Skala – Margecany – postúpenie a vyvlastnenie 
pozemkov podniku „Štátne lesy a majetky“ /zmluvy, polohopisné plány/. 
Stavba vlečiek u rôznych SŠL. 
Vestník pre slovenské železnice a plavbu, roč. IV /1942/. 
1930 – 1942 

95,96 

262 128 Návšteva odborníkov z Protektorátu, Rumunska a Chorvátska. 
1941 - 1942 

96 

 

1943 

263 1/a Osobné a nákladné autá, prívesné vozy, traktory – nákup, úprava na drevo 
plyn, polročná kalkulácia prevádzky nákladných áut. 
1940 - 1943 

96 

264 2 Archívne záležitosti – skartovanie písomností z rokov 1703 – 1917 u RŠLM vo 
Zvolene, žiadosť o vydanie hodonínskeho archívu z Holíča. 
1939 - 1943 

97 

265 3 Bilancie – smernice o postupe pri zúčtovaní bilančných výsledkov so štát. 
podnikmi, bilancia poľovačiek a rybačky za rok 1940 a 1942, celková bilancia 
za rok 1942, účtovná uzávierka podniku „Štátne lesy a majetky“ za rok 1939 
/v prílohe Štát. rozpočet pre Slovensko na rok 1939, skupina II, § 4 Štát. lesy 
a majetky/. 
1939 - 1943 

97 

266 4 Postavenie rámovky na štát. píle v Štiavničke, spravovanie štát. domu vo 
Vyšnej Zubrici. 
1942 - 1943 

97 

267 5 Kamenina – prenájom kameňolomu medzi Jalnou a Dúbravou, ustálenie cien, 
účtovanie nemeckým firmám. 
1940 – 1943. 

97 

268 6 Stavba štátnych a lesných ciest – rozpočty, odpočty, technické zprávy, plány, 
výkup pozemkov. 
1936 - 1943 

98,99 

269 9 Ceny smrekovej a jedľovej guľatiny, reziva, banského dreva a celulózového 99,100 



 

dreva pre dodávky do Nemecka – rokovania, cenníky. 
Cenové prehľady a materiály pre charakteristiku ekonomickej situácie 
poľnohospodárstva na Slovensku r. 1943. 
1940 - 1943 

270 10 Výkazy o spôsobe zužitkovania dreva v podniku „Štátne lesy a majetky“ 
v rokoch 1925 – 1943. 
1937 - 1943 

100 

271 16 Výstavba Hlinkovho akademického domova v Bratislave – poskytnutie zľavy 
na stavebné drevo. 
Študijné podpory pre žiakov drevársko-piliarskej a hájnickej školy v L. Hrádku. 
1939 – 1943 

100 

272 18 Dánsko – nemecko – fínsko - švédska komisia pre zásobovanie európskych 
zemí drevom – dohoda o ustanovení, pristúpenie Slovenska k dohode, správa 
a zápisnica o 1.zasadaní pracovnej skupiny Drevárska technika. 
1942 - 1943 

100 

273 18/1 Zápisnica o prehliadke hraničných elaborátov úseku C rozhraničovacích prác 
slovensko – nemeckých. 
1943 

100 

274 25 Študijné cesty nemeckých lesníckych odborníkov po Slovensku.  
1941 - 1943 

100 

275 26 Iniciatívne podnikanie podniku „Štátne lesy a majetky“ – mesačné správy, 
výkazy o počte zamestnancov. 
Priame náklady na výrobu a dopravu dreva – výkazy. 
Štatistika štát. zamestnancov – výkazy jednotlivých RŠLM. 
1939 - 1943 

100 

276 27 Podporný fond pre výchovu detí zamestnancov ŠLM – zoznamy žiadateľov 
o podporu, rozhodnutia výkonného výboru o povolení podpory. 
1940 - 1943 

101 

277 27/c Odvádzanie príspevkov pre Ústredné pasienkové konto – pokyny. 
1942/!/ 

101 

278 28 Kaucia Pohronského cukrovaru zložená na prenájom remíz pri Veľkej Puste – 
uvoľnenie /v pred spisoch údaje o investíciách na panstve Želiezovce/. 
1932 - 1943  

101 

279 29 Výročná správa podniku „Štátne lesy a majetky“ za rok 1940 – koncept.  
Výročná správa podniku „Štátne lesy a majetky“ za rok 1942 – podklady od 
RŠLM. 
1941 – 1943 

101 

280 29/1 Včelárstvo na štátnych majetkoch na Slovensku. 
1943 

101 

281 32 Taxačné oddelenia RŠLM /oddelenia pre lesné hospodárske zariadenie 
a evidenciu pozemkovej držby/ - porady prednostov, programy činnosti, 
správy o činnosti. 
1938 - 1940 

102 

282 34 Obraz „Pieta“ od E. Ballu – odovzdanie Slovenskej galérii. 
1943 

102 

283 35 Investičné uzávierky RŠLM za rok 1942. 
Investičné programy SŠM na rok 1942. 
Zoznam pravých a obnovených investícií pre rok 1943. 

102 



 

1940 - 1943 
284 36 Fotografie porastov červeného smreku u SŠL v Betliari. 

Ústredný výbor združenia majiteľov lesov na Slovensku – jubilejná schôdza r. 
1943, rozpočet na rok 1943, Informačný list č. 2 /k jubileu/, smernice 
o ochrane lesných porastov. 
1938 – 1943 

103 

285 37 Koncepty brožúr: Povinnosti vedúcich revírov a lesných ochranných okresov, 
Povinnosti výkonného lesného personálu; kubírovacie /kubičné/ tabuľky.  
1940 – 1943 

103 

286 48 Lesné železnice – stavba, úprava právnych pomerov, výkaz príjmu z prepravy 
osôb na Považskej lesnej železnici /L. Hrádok – L. Teplička/ 
Preloženie RŠLM zo Žarnovice do Zvolena – novostavba administratívnej 
budovy a stavba obytných domov pre zamestnancov /rozpočty, vyúčtovanie, 
plány, zakúpenie budovy Okresného úradu vo Zvolene a jeho adaptácia/. 
1936 - 1943  

103,104 

287 48/1 Lanovka Železník – Lubeník – Nandráž – zriadenie služobnosti vedenia dráhy. 
Podbrezovské železiarne – úprava majetkových pomerov v Tisovci. 
1937 - 1943 

104 

288 49 Hnutie piliarov o úpravu miezd na píle v Lipt. Hrádku. 
Návrh na úpravu mzdových a pracovných podmienok poľnohospodárskych 
robotníkov. 
1943 

104 

289 50 Majetkovo právne záležitosti – pozemková reforma, vlastnícka otázka 
zamutovskej lesnej železnice, zámena mlyna „Sučô“ za mlyn na Kriváni /RŠLM 
vo Zvolene/. 
1924 - 1943 

104,105 

290 50/1 Štátne majetky – mesačné hospodárske správy za rok 1943, pestovanie 
tabaku, výsledky odrodových pokusov /kŕmna repa, cukrová repa, jarný 
jačmeň, jarná pšenica, jarný ovos, ozimná raž, zemiaky/, pokusy s  kukuricou 
Red – King, výkazy o živočíšnej výrobe. 
1940 - 1941 

105,106 

291 51 Deputátne palivové drevo – obežník o vydávaní. 
1943 

106 

292 53 Výplata preplatkov nájomného na veľkostatku Guta – Keszegfalva. 
Pokusné vrtby firmy Apollo na štátnych pozemkoch v kat. úz. Holíč, Gbely, 
Kopčany – prenájom naftových terénov, situačné nákresy vrtieb /1930 – 
1943/. 
1930 – 1943 

106 

293 57 Zakúpenie mláťačky MÁVAG C-48 z Maďarska. 
1942 - 1943 

106 

294 60 Úprava osadníckych pomerov v Kľaku, Bukovci, Tisovci a Kordíkoch. 
1933 – 1943 

106 

295 61 Obchodovanie s drevom – dispozície pre RŠLM v Banskej Bystrici k dodávke 
do zahraničia, žiadosti o povolenie vývozu. 
1943 

107 

296 61/1 Československá ústredná predajňa dreva – zlikvidovanie obchodných stykov 
a pohľadávok podniku „Štátne lesy a majetky“. 
1939 - 1943 

107 



 

297 63 Výkaz ovocných stromov na štátnych majetkoch. 
1943 

107 

298 64 Návrh služobných inštrukcií pre štátnu lesnú službu v  rámci zamýšľanej 
reorganizácie správy štátnych lesov. 
1943 

107 

299 65 Zamestnanecká otázka – poradové zoznamy úradníkov jednotlivých kategórií 
podniku „Štátne lesy a majetky“ /ústredie a mimo/ podľa stavu k 31. XII. 
1943, jednotná úprava služobných pomerov zmluvných zamestnancov 
/obežník/, zoznam zamestnancov nemeckej národnosti, zoznamy 
zamestnancov ovládajúcich cudzie reči. 
1940 - 1943 

108 

300 67 Obežníky. 
1943 

108 

301 69 Pozemky štátne, mestské, obecné, súkromné – kúpa a predaj, zámena, 
prenájom. 
1936 - 1943 

109,110 

302 70 Premena lesnej pôdy na trvalé orné pozemky, lúky a trvalé pasienky – 
zrušenie kaucií. 
1941 /!/ 

110 

303 71 Štátne píly – zriadenie pásovej píly v Lipt. Hrádku, prenájom píly Beckengrund 
v Smolníku, rozvrhnutie podielu spoločných nákladov na jednotlivé píly.  
1938 – 1946 /!/ 

110 

304 74 Patronáty – údržba patronátnych objektov /rozpočet na rok 1943/.  
1932 – 1943 

110,111 

305 75 Poľovníctvo – prelimináre na odstrel zveri jelenej, srnčej, hlucháňov 
a hoľniakov v roku 1943, prenájom obecných poľovníckych revírov, program 
poľovačiek na nízku zver v roku 1943, katastre poľovníckych revírov a výkazy 
poľovačiek /1942/43/. 
1921 - 1943 

111,112 

306 80 Pohľadávky voči osobám v zahraničí – usporiadanie slovensko-maďarských 
pohľadávok a záväzkov, pohľadávky voči Dánsku, voči Židom ktorý opustili 
Slovensko, výkazy pohľadávok voči dlžníkom v tzv. Protektoráte. 
1941 – 1943 

112 

307 83 Výkazy o stave odpisových rezerv podniku „Štátne lesy a majetky“ k 31. XII. 
1939, 1940, 1941 a 1942. 
1939 – 1943 

112 

308 86 Mapy a plány – plány budov v oblasti Vysokých Tatier, medzinárodná súťaž 
o vypracovanie regionálneho plánu tatranskej oblasti, ochrana tatranskej 
prírody, plány rôznych objektov /Holíč, Žarnovica, T. Lomnica/.  
1937 - 1943 

112,113 

309 87 Súhrnná správa o štátnych majetkoch pre nemeckú oficiálnu publikáciu „Die 
slowakische Landwirtschaft“. 
Zápisnice z porád prednostov SŠM. 
1943 

113 

310 87/1 Presídlenie RŠLM zo Žarnovice do Zvolena – stať o dejinách RŠLM, zápisnica 
o porade v dňoch 27. a 28. X. 1941. 
1941 – 1942 /!/ 

113 

311 89 Rozpočet – štátny v rokoch 1939 – 1944 /zásady pre zostavenie, smernice 113 



 

o hospodárení, korešpondencia/, investícií RŠLM pre rok 1943, SŠM na 
opravu a údržbu budov a mŕtveho inventára v roku 1943. 
1939 – 1943 

312 89/1 Štátny rozpočet na rok 1943, Skupina II, § 6 Štátne lesy a majetky. 
1943 

114 

313 91 Rybárstvo a rybnikárstvo – prenájom rybolovu u SŠM Holíč a ROK, správy 
o rybničnom hospodárení, odpočet stavby pstruhovej liahne u  SŠL Revúca. 
1943 

114 

314 94 Vykonanie vyhlášky č.315/43 Úr.n. o odstránení symbolov a pamätných 
predmetov Československej republiky. 
1940 - 1943 

114 

315 95 Stavba a rekonštrukcia železničných vlečiek /rozpočty, plány, odpočty, 
technické správy/. 
1940 – 1943 

114 

316 96 Stavba – lesovní, hájovní, chát, obytných domov, administratívnych objektov, 
robotníckych barákov, poľovníckeho domu na Muránskej vysočine /plány/ , 
liahní /Ihráč Píla, Blatná/, projekt na úpravu skladu a vlečky v Žarnovici, 
stavba rôznych hospodárskych budov. 
1938 - 1943 

114-116 

317 98 Kapitálová účasť podniku „Štátne lesy a majetky“ v rôznych združeniach, 
členstvo jeho zamestnancov v Arbeitsfronte, záujmové korporácie, 
Medzinárodná lesnícka ústredňa CIS. 
1939 – 1943 

116 

318 99 Výstavba továrne na spracovanie lesného ovocia v Oravskom Podzámku – 
zakúpenie strojného zariadenia. 
Výkaz ocenenia zásob Semenárskeho závodu v Lipt. Hrádku k 31.XII.1942. 
1942 – 1943 

116 

319 103 Drevoobrábacie stroje, traktory, drviče, lokomotívy – nákup /ponuky firiem/, 
výkazy. 
1941 – 1943 

116,117 

320 104 Správny zbor podniku „Štátne lesy a majetky“ – zápisnice zo zasadnutí. 
1942 - 1943 

117 

321 105 Škody spôsobené víchricou v lesných porastoch a ľadovcom na štátnych 
majetkoch – výkazy. 
1941 – 1943 

117 

322 106 Telefónne linky – stavba /rozpočty, plány, odpočty/. 
1939 – 1943 

117 

323 107 Ťažobné prelimináre RŠLM a ROK na rok 1944. 
1943 

118 

324 109 Storočnica uzákonenia spisovnej slovenčiny – obežník o oslavách. 
1943 

118 

325 111 Záverečné účty štátnych podnikov – smernice na vyhotovenie za roky 1938 – 
1941, podklady RŠLM a ÚRŠLM za rok 1939. 
1940 – 1943 

118 

326 124 Zámok Predná Hora – prevzatie do štát. vlastníctva. 
Kaštieľ vo Sv. Antole – adaptácia garáže. 
1941 – 1943 

118 

327 127 Vestník pre slovenské železnice a plavbu, ročník 1943. 118 



 

 

1944 

328 1/a Prívesné vozy a traktory – nákup z Nemecka. 
1943 – 1944 

119 

329 4 Stavba obytných domov pre zamestnancov ÚRŠLM. 
1943 – 1944 

119 

330 6 Cesty lesné, štátne a vicinálne – stavba projekty, rozpočty, odpočty, 
technické správy, vyvlastnenie pozemkov/. 
1935 – 1944 

119,120 

331 9 Ceny bukových parkiet 
1944 

120 

332 12 Expedícia mäkkého reziva – mesačné výkazy. 
1944 

120 

333 13 Kľúč na vypočítanie dôchodkovej a všeobecnej zárobkovej dane. 
1944 

120 

334 16 Úrazová renta – spor les. robotníka J.Hadvabného z Kojšova so štátom 
o priznanie. 
1942 – 1944 

120 

335 18 Drevorubačské kurzy – správy, zoznamy účastníkov. 
1943 – 1944 

120 

336 24 Elektrifikácia dvora Tárok pri SŠM Pustý Fedýmeš /chladiace zariadenie pre 
mliekareň/, stavebné povolenie pre 100 kV vedenie Banská Bystrica – 
Podbrezová, povolenie prípravných prác pre stavbu 100 kV vedenia Žilina – 
Krompachy /doplnenie výmeru/. 
1940 - 1944 

121 

337 25 Poslucháči lesného inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej – exkurzie 
a cvičenia v porastoch štát. lesov. 
1941 – 1944 

121 

338 25/1 Zoologická zbierka Zoologického ústavu Slovenskej univerzity a poľovnícka 
zbierka Slovenskej vysokej školy technickej – poskytnutie exponátov. 
Prednášky pre žiakov hájnickej a drevársko – piliarskej školy v Lipt. Hrádku – 
posúdenie. 
1942 - 1944  

121 

339 26 Zoznam /adresár/ správ a prevádzkových jednotiek podniku „Štátne lesy 
a majetky“ a ROK. 
Evidencia drevospracujúcich podnikov. 
1943 – 1944 

121 

340 27 Podporný fond pre výchovu detí zamestnancov podniku „Štátne lesy 
a majetky“ – stanovy, zoznamy štipendistov, tabuľka na udelenie podpôr 
v škol. roku 1944/1945. 
1940 – 1944 

121 

341 29 Výročná správa podniku „Štátne lesy a majetky“ za rok 1941 – koncept 
a podklady od RŠLM. 
Výročná správa Sväzu drevárskeho hospodárstva za rok 1943.  
Správa o činnosti podniku „Štátne lesy a majetky“ v r. 1944. 
Výkazy o zužitkovaní dreva na štát. pílach v r.1941, 1942 a 1943. 
Publikácia o činnosti podniku „Štátne lesy a majetky“ v r. 1939 – 1943 – 

121,122 



 

koncept a podklady od RŠLM a ROK. 
1941 - 1944 

342 32 Správy o činnosti taxačných oddelení RŠLM r. 1943 a program prác na r. 
1944. 
Dlhodobé lesné hospodárske osnovy – schválenie. 
1944 

122 

343 34 Poľovnícky dom v T. Lomnici – nákup nábytku a umeleckých predmetov 
/ponuky, rozpočty, plány, fotografia/. 
Poľovnícky zámok v Javorine – nákup umeleckých predmetov. 
1943 – 1944 

122 

344 35 Investičné uzávierky RŠLM v Banskej Bystrici a v Solivare za rok 1943, 
investičné programy RŠLM na rok 1944, nákup fotoaparátov v  Nemecku, 
zoznamy investícií pre rok 1944 navrhnutých správnemu zboru podniku 
„Štátne lesy a majetky“. 
1940 - 1944  

123 

345 36 Premena lesnej kultúry na pasienok v Močiari. 
Zakladanie vtáčích hájov v krajoch bez lesa. 
1939 – 1944 

123 

346 49 Mzdy lesného robotníctva – návrhy na zvýšenie, výkazy priemerných 
zárobkov v rokoch 1939 – 1943, pracovné dohody. 
Sociálne poistenie lesných robotníkov a deputátnikov na štátnych majetkoch. 
Mzdy a platy na pílach podniku „Štátne lesy a majetky“ – prehľad 
priemerných zárobkov robotníkov píl v rokoch1938 – 1943, výkazy o mzdách 
a platoch v r.1942 a 1943,  

123,124 

347 50 Majetkovo  právne záležitosti – pozemková reforma /zámenná akcia, 
prevzatie banského majetku v Nižnej Slanej, vyvlastnenie židovských 
majetkov a pridelenie podniku „Štátne lesy a majetky“, vyvlastnenie zvyšku 
podielov súkromných osôb na Oravskom komposesoráte, prevod píly Maxa 
Spitzera v Šášovskom Podhradí na RŠLM vo Zvolene, majetkové vyrovnanie 
s tzv. Protektorátom Čechy a Morava. 
1935 - 1944 

124, 125 

348 50/1 Štátne majetky – výsledky úrody v r. 1943, pokusy na zvýšenie hektárového 
výnosu pšenice a cukrovej repy /výkazy/, kalkulácia výkrmu prasiat 
a rentability výroby mlieka. 
1942 – 1944 

125 

349 60 Úprava osadníckych pomerov na Starých Horách a v Španej Doline 
1940 – 1944 

125 

350 61 Obchodovanie s drevom – vývoz o Švajčiarska /rokovanie, cenníky/, žiadosti 
o povolenie vývozu. 
1942 – 1944 

126 

351 64 Organizačné záležitosti – smernice pre úsporných komisárov na 
ministerstvách /1939/, obežník povereníka SNR pre veci hospodárske 
a zásobovanie z 11.IX.1944 o organizovaní povereníctva a vedení agendy, 
a z 20. sept. 1944 o zriadení lesného oddelenia na povereníctve, správy 
o situácii v oblasti RŠLM v Solivare počas Slovenského národného povstania, 
organizácia Ministerstva hospodárstva a vedenie agendy. 
1939 - 1944  

126 

352 65 Výkazy zamestnancov Ministerstva hospodárstva a Horárskeho fondu /máj 126 



 

1944/, RŠLM a ROK /február 1942/ a Povereníctva SNR pre veci hospodárske 
a zásobovacie /september 1944/. 
1942 – 1944 

353 67 Obežníky 
1944 

127 

354 69 Pozemky štátne, obecné, cirkevné a súkromné – kúpa a predaj, vyvlastnenie, 
zámena. 
Stavba obytných domov pre zamestnancov RŠLM vo Zvolene.  
Zadávacie plány pre prístavbu kancelárskeho krídla k administratívnej budove 
RŠLM vo Zvolene /1944/. 
Oravská priehrada – úprava pltníčenia na rieke Orave, presídlenie Oravčanov 
/zaistenie pozemkov/, poštátnenie lesov. 
1934 - 1944 

127-129 

355 70 Židovské nehnuteľnosti – vyvlastnenie. 
1942 - 1944 

129 

356 73 Lúky, pasienky a hole – výkazy RŠLM a ROK o hospodárskom stave, prídely 
pasienok pasienkovým družstvám. 
1939 – 1944 

129,130 

357 74 Patronáty – výkup patronátnych bremien spojených s kláštorom a kostolom 
v Šaštíne, rozpočty ROK na opravy a údržbu patronátnych budov pre roky 
1940 – 1944, stavba fary v Lukove a Dobroči. 
1918 (!) - 1944 

130 

358 75 Poľovníctvo – návrhy RŠLM a ROK na odstrel srnčej zveri v r.1944, preliminár 
odstrelu nízkej zveri v r.1944, katastre poľovníckych revírov pre rok 1944, 
prenájom obecných a štátnych poľovníckych revírov, rozdeľovníky odstrelu, 
odstrelový preliminár jeleňov v poľovných revíroch Červená Skala /Šumiac – 
Telgárt/. 
Kŕmne výrobky pre zimné kŕmenie úžitkovej zveriny – správa, svedectvá 
chemického rozboru. 
1941 - 1944  

130,131 

359 80 Finančné pohľadávky domácich a zahraničných veriteľov voči ČSR 
a Slovenskej krajine – zistenie platieb vykonaných v ich prospech po 14. III. 
1939 /výkazy, smernice/. 
1941 - 1944 

131 

360 83 Mesačné rozpočty podniku „Štátne lesy a majetky“, kalkulácia približného 
výsledku hospodárenia RŠLM k 31.XII.1943, platby do Nemecka, výkazy 
o penziách vyplatených v prospech dôchodcov podniku „Štátne lesy 
a majetky“, predpisy o evidencii a kontrole štát. výdavkov a príjmov. 
1943 - 1944 

131 

361 84 Pytliactvo – hlásenia jednotlivých SŠL a výskyte. 
1939 – 1944 

132 

362 86 Píly – stavba v Lipt. Hrádku /plány/, efektívnosť výrezu klátov reťazovými 
pílami, prenájom parnej píly v Polhore. 
1942 – 1944 

132 

363 87 Porada správcov SŠL v Lipt. Hrádku 7. a 8. marca 1944 – materiály /program, 
zápisnica/. 
„DREMOMA“, družstvo pre vývoz dreva s.r.o. – zápisnice o zasadnutiach 
výkonného výboru. 

132 



 

1944 
364 89/1 Rozpočet – štátny na rok 1944 /skupina II, §6 Štát. lesy a majetky/, na opravu 

a udržovanie v r. 1944 u SŠM, zásady pre zostavenie štátneho rozpočtu na 
rok 1945. 
1944 

132 

365 90 Služobná rovnošata pre zamestnancov podniku „Štátne lesy a majetky“. 
1942 - 1944 

132 

366 95 Zložištia dreva na železničných staniciach – prenájom. 
Stavba a prevádzka vlečiek – podmienky. 
1940 – 1944 

132 

367 96 Stavba – lesovní, hájovní, chát, obytných domov, administratívnych budov, 
robotníckych barákov, rôznych hospodárskych objektov, liahní /Staré Hory, 
Klementka/, rybníkov /Klementka, Klátna/, tehliarskej pece /Žarnovica/ - 
rozpočty, odpočty a plány. 
Výkazy o investičnej stavebnej činnosti štát. lesov a majetkov v rokoch 1919 – 
1943. 
1938 - 1944 

133,134 

368 96/1 Preglejkáreň v Žarnovici – nákup strojového zariadenia z Nemecka. 
1943 – 1944 

134,135 

369 103 Drevospracujúce stroje /pre preglejkáreň v  Žarnovici/, kompresory, 
kladkostroje, žeriavy, karbonizačné pece, chladiace zariadenia, motorové 
striekačky, geodetické prístroje, vodováhy, oceľové miery, sústruhy, 
elektromotory, nákladné autá – nákup v Nemecku /prospekty firiem, 
objednávky, vyúčtovanie/. 
Stavba parnej píly v Červenej Skale – plány, technická správa, odpočet. 
1938 – 1945(!) 

135-138 

370 104 Správny sbor podniku „Štátne lesy a majetky“ – zápisnice zo zasadnutí, 
správy učtárne obchodného odd. ÚRŠLM o obchodnej činnosti podniku. 
1942 - 1944 

138,139 

371 105 Vojnové škody – dotazníky o hospodárskych pomeroch jednotlivých 
bilančných jednotiek podniku „Štátne lesy a majetky“ k 1.XII.1944, ktoré 
vyčíslujú straty na personále a majetku zapríčinené vojenskými operáciami za 
povstania. 
1944 – 1945 (!) 

139 

372 106 Telefónne vedenie – stavba v obvode SŠL v Šaštíne. 
1940 – 1944 

140 

373 114 Regulácia Slatiny a jej prítokov v obvode SŠM vo Vígľaši, regulácia Hrona 
v Banskej Bystrici. 
1939 – 1944 

140 

374 124 Lovecký zámok „Vývrat“ /SŠL v Malackách/ - adaptácia. 
Zámok vo Sv. Antole – dovoz cenných predmetov zo súkromného majetku 
bulharského cára Ferdinanda. 
Kaštieľ v Hertníku – popis a plán, návrh na zbúranie. 
1910 (!) - 1944 

140 

375 125 Zavedenie 8 hod. pracovného času na železniciach – nariadenie ministra 
dopravy a verejných prác, pripomienky k nariadeniu a návrh pre jeho úpravu 
pre potreby lesných železníc. 
1942 - 1944 

140 



 

376 127 Štátne železnice – stavba vlečky v Lipt. Hrádku, novostavba železnice Revúca 
– Tisovec a Slavošovce – Chyžné. Voda /plány, administratívna pochôdzka/, 
nákladné tarify Slovenských železníc, platné od 1.I.1944 /2. a 3. zošit/. 
1941 - 1944 

140 

 

1945 

377 1/a Motorové vozidlá – evidencia, zoznamy vozidiel zabratých nemeckou 
brannou mocou. 
1942 – 1944 

141 

378 2 Vyžiadanie písomného materiálu o investičných stavbách od RŠLM vo 
Zvolene. 
1945 

141 

379 3 Záverečný účet podniku „Štátne lesy a majetky“ za rok 1940, predkladanie 
mesačných výkazov o bilančných obratoch. 
1939 – 1945 

141 

380 4 Budovy a byty – kúpa, výstavba, konfiškácia, prídel. 
1939 – 1945 

141 

381 4/1 Núdzové skladacie drevené baráky – výroba. 
1945 

141 

382 6 Stavba lesných ciest – odpočty, technické správy. 
1941 – 1945 

141 

383 9 Cenové prehľady a materiály pre charakteristiku ekonomickej situácie 
poľnohospodárstva na Slovensku v r. 1944, ceny palivového dreva. 
1944 – 1945 

141 

384 13 Zvláštna daň zárobková – priznanie. 
1943 – 1945 

142 

385 18 Medzištátne rokovanie slovensko – maďarské o náhradu slovenského 
majetku zanechaného na zabratom území /výkazy zásob, investícii/. 
Výkaz slovenského majetku na území, ktoré pripadlo Poľsku.  
1938 – 1945 

142 

386 25 Zriadenie odborného hájnického kurzu pre účastníkov partizánskeho hnutia.  
Študijná osnova Vysokej školy pôdohospodárskej v  Košiciach. 
Prednášanie mechanickej technológie dreva na Slovenskej vysokej škole 
technickej v Bratislave. 
1945  

142 

387 26 Mesačné štatistické výkazy o priemyselnej zamestnanosti a odbyte 
v podniku „Štátne lesy a majetky“. 
1943 - 1945 

142 

388 27 Inž. Pavol Trančík – rôzne menovacie dekréty. 
1945 

142 

389 35 Investičný rozpočet štátnych lesov na rok 1945 – návrh. 
1945 

143 

390 36 Ochranný prostriedok „Hylarsol“ – striekanie sadeníc proti ohryzovaniu 
Hylobiusom abietis – hlásenia, nemecké návody. 
1942 - 1945 

143 

391 38 Kalkulačné úaje /príjem a výdavok/ drevoskladov na rok 1945/46 – hlásenia 
správ štátnych drevoskladov. 

143 



 

1945 
392 41 Kancelárske stroje – nákup. 

1944 – 1945 
143 

393 47 Poštátnenie tovární na spracovanie ovocia – situačné správy. 
1945 

143 

394 49 Mzdy – úkolové drevorubačov, robotníkov na pílach a v drevoskladoch 
/rezolúcia závodného výboru na štát. píle v  Lipt. Hrádku/, parketárskych 
robotníkov, rozbor mzdových a cenových pomerov v lesníctve a drevárstve. 
1945 

143 

395 50 Majetkovo – právne záležitosti – konfiškácia lesných majetkov, vyvlastnenie 
židovských nehnuteľností, predaj štátnych nehnuteľností, príprava 
materiálu na mierové rokovanie /výkazy majetku zanechaného na území 
Maďarska/. 
1937 - 1945 

143 

396 50/1 Konfiškovanie pôdohospodárskeho majetku nepriateľom a zradcom 
Československa podľa nariadenia SNR z 27.II.1945. 
1945 

144-147 

397 57 Výkazy o priemerných priamych nákladoch na výrobu a dopravu dreva za 
rok 1944. 
Nákup strojov v Nemecku – likvidácia. 
UNRRA – dovoz hospodárskych potrieb pre územie Slovenska. 
1945 

148 

398 60 Osadníctvo – úprava osadníckych pomerov v osadách Bystrá, Mýto pod 
Ďumbierom a Ponická Huta, výkazy nákladov a príjmov spojených 
s prevádzaním osadníckeho zákona č.224/25. 
1937 – 1945 

148 

399 61 Distribúcia dreva pre nemeckú a maďarskú brannú moc, stav zásob a výroby 
podvalov pre ČS /výkazy a kalkulácie/, výkaz o obchodnom spojení podniku 
„Štátne lesy“ so Švajčiarskom. 
1944 – 1945 

148 

400 64 Organizačné záležitosti- systemizácia RŠL v Solivare, návrh predpisov pre 
výrobu dreva, osnova nariadenia SNR o štátnom spravovaní lesov, 
spravovanie majetkov verejných základín, nové rozdelenie lesných 
hospodárskych inšpekčných okresov, programová organizácia Riaditeľstva 
priemyselných závodov a štátnych lesov, pokyny pre RŠLM /apríl 1945/, 
návrh na zriadenie Združeného lesného a drevárskeho hospodárstva 
/reorganizácia Lesníckej a drevárskej ústredne/. 
1945 – 1946(!) 

148 

401 65 Personálne záležitosti – zoznamy zamestnancov podniku „Štátne lesy“ /k 
1.VII.1945/, účasť lesníkov v SNP, prevzatie zamestnancov skonfiškovaných 
majetkov do štát. služby /dotazníky/, zoznamy preverovaných 
zamestnancov PPPR, závodné výbory zamestnanecké pri riaditeľstvách 
štátnych lesov, výkazy o stave zamestnancov podniku „Štátne lesy 
a majetky“ /1939 – 1945/. 
1939 – 1945 

148,149 

402 69 Pozemky – kúpa – predaj, zámena, rezervovanie pre štátne lesy. 
1939 – 1945 

149 

403 70 Pozemková reforma – žiadosti o konfiškovanie a rozparcelovanie pozemkov 149 



 

osôb nemeckej národnosti. 
1945 

404 71 Píly – stavba v Červenej skale, Šášovskom Podhradí /projekt/, návrh na 
plánovanie piliarskeho priemyslu na strednom Slovensku, návrh na 
rozšírenie píly v Oravskom Podzámku, stavba administratívnych a obytných 
domov na píle Hrable /RŠLM Solivar/. 
1940 - 1945 

149,150 

405 73 Lúky, pasienky a hole – smernice o plánovitom obhospodarovaní pri štát. 
lesoch, riešenie nedostatku pasienok na Javorinsku /Jurgov, Čierna Hora, 
Repiská/. 
1940 – 1945 

151 

406 74 Patronáty – oprava a udržovanie patronátnych budov, /stavba r. kat. farskej 
budovy v Riečke/. 
1938 – 1945 

151 

407 75 Poľovníctvo – chov a výcvik poľovníckych psov, návrh na odstrel muflónov, 
diviakov a danielov v r. 1943 a 1944, správa o poľovnícko – fenologických 
pozorovaniach v III. štvrťroku 1945, výkazy o výmere poľovníckych revírov, 
preliminár odstrelu jelenej zveri v r. 1944 a 1945, prenájom obecných 
poľovníckych revírov. 
1940 – 1945 

151 

408 77/1 Súkromné drevárske priemyselné závody – informačné správy, dočasná 
správa, stav závodov k 1.III.1945 /dotazníky/. 
1945 

152 

409 80 Zahraničný obchod – odpisy úprav a správ. 
1945 

152 

410 83 Mesačné rozpočty podniku „Štátne lesy“ /ÚRŠLM a RŠL/ v r. 1945, platby do 
Nemecka z konta Arbeiterlohnersparinisse. 
1943 – 1945 

152 

411 87 Škody spôsobené požiarom, živelnou pohromou, krádežou a pod. – 
poistenie majetku, výkazy finančných rezerv. 
1938 - 1945 

152 

412 89/1 Štátny rozpočet podniku „Štátne lesy a majetky“ na rok 1945. 
1945 

153 

413 91 Stavba rybníku na Klementke /RŠL Banská Bystrica/ - technická správa. 
1945 

153 

414 92 Lesné a piliarske robotníctvo – hnutie za zlepšenie pracovných a mzdových 
pomerov, zásobovanie prilepšovacími dávkami potravín.  
1945 

153 

415 93 SIA – odbor lesných inžinierov – rezolúcia zo zjazdu /24. a 25.XI.1945/. 
Sväz loveckých ochranných spolkov – menovanie národnej správy. 
Lesnícka a drevárska ústredňa – pretvorenie. 
Združenie majiteľov lesov na Slovensku – zrušenie. 
1945 

153 

416 95 Obchody s drevom – uvalenie národnej správy. 
1945 

154 

417 96/1 Preglejkáreň v Žarnovici – nákup strojového a vykurovacieho zariadenia 
v zahraničí. 
1942 – 1946 

154 



 

418 96 Stavba hájovní, robotníckych barákov, obytných domov, chát, továrne na 
výrobu drevovlákenných platní v Piesku /nákup strojov, návod na 
používanie tzv. defibračnej metódy/, solivaru v  Podbrezovej /plány/, 
hydrocentrály v Javorine, pstruhovej liahne na Klementke. 
1942 - 1945  

154 

419 97 Zľavy poskytnuté úradom, obciam a súkromníkom pri nákupe dreva a reziva 
– výkazy RŠLM a ROK. 
1939 – 1945 

154 

420 99 Semenársky závod v L. Hrádku – návrh na výstavbu odbočiek. 
1945 

155 

421 103 Stroje – nákup drevoobrábacích strojov pre píly, výplatného 
/frankovacieho/ stroja Francotyp. 
1940 – 1945 

155 

422 107 Ťažba dreva – výkazy RŠL o stave ťažby z etátu na rok 1945, zostavenie 
ťažobných preliminárov na rok 1946 na veľkostatkoch podliehajúcich 
konfiškácii. 
1945 

155 

423 109 Výkazy periodických /termínovaných/ hlásení ÚRŠLM, prípadne ÚRŠL.  
1939 – 1945 

155 

424 118/1 Súpis vojnových škôd. 
Mesačné situačné /informačné/ správy RŠLM /RŠL/ o činnosti. 
1945 

155-157 

425 122 Spisy ústredného riaditeľstva štátnych lesov – materiály konferencie 
riaditeľov všetkých RŠL, návrh na organizáciu ÚRŠL, drevársky priemysel 
/organizácia, plánovanie/, DREDOMA /výročné správy a záverečné účty za 
roky 1945 a 1946, zápisnice zo zasadaní výkonného výboru/, správa o stave 
a činnosti podniku „Štátne lesy a majetky“ /1945/, kompetencia ústredného 
riaditeľa. 
1945 – 1947(!) 

157 

426 124 Kaštieľ v Holíči – zabranie pre nemeckú brannú moc. 
Kaštieľ Ďalov /SŠL Kulháň – Duchonka/ - obnovenie zhoreného krovu /plán/. 
Zámok Vígľaš – zničenie, návrh na výstavbu strediska SŠL. 
1945 

158 

427 127 Železnice – stavba vlečiek v Lopeji a v Polomke, výkup pozemkov pre 
železnicu Banská Bystrica – Dolná Štubňa. 
1938 – 1945 

158 

428 129 Spor ÚRŠLM s firmou SNIL v Miláne o zaplatenie dlžoby 1,596.463.90 Ks za 
predané rezivo. 
1942 - 1945 

158 

 

1946 

429 1/a Motorové vozidlá – nákup /prospekt traktoru Uranus/, prídel, smernice pre 
evidenciu prevádzky. 
1945 - 1946 

158 

430 2 Archívna služba. 
1946 

158 

431 3 Bilancia – „Preglejky“ v Žarnovici k 31.VIII.1944, veľkostatku G.Csákyho 158 



 

v Povinej k 1.III.1945 a 24.IV.1946, výkazy bilančných obratov RŠL 
/odôvodnenie straty/. 
1946 

432 4/1 Núdzové drevené skladacie domky – výroba, distribúcia, vyúčtovanie. 
1946   

158 

433 4 Obytné úradnícke domy – stavba, kúpa, údržba. 
1943 – 1946 

159 

434 6 Stavba lesných ciest /rozpočty, plány, technické správy, odpočty, úvery/, 
evidencia vicinálnych ciest, ktoré sa majú poštátniť a na ktorých je 
zainteresovaný podnik „Štátne lesy“. 
1938 – 1946 

159 

435 14 Dovolenky štátnych zamestnancov – smernice. 
1946 

159 

436 16 Lesohájnický kurz pre partizánov a frontových vojakov – rezervy 
frekventantov, ktorí žiadali o podporu. 
Lesná bratská pokladnica – poskytovanie pohrebnej podpory. 
1939 - 1946 

159 

437 18 Menovanie členov Zmiešanej komisie československo-maďarskej k výmene 
obyvateľstva. 
1946 

159 

438 26 Štatistika – študijný elaborát o lesnom hospodárstve a drevárskom 
priemysle na Slovensku v roku 1939, výkazy o poistení robotníkov v rokoch 
1939 – 1945, výkazy o potrebe robotníkov pre štát. lesy v r. 1943 – 1946, 
zoznam píl a lesných správ, štatistika priemyselnej zamestnanosti v r. 1946 
/píly/, výkazy zamestnancov štátnych lesov. 
1939 – 1946 

160 

439 27 Podporný fond pre výchovu detí zamestnancov ŠLM – stanovy, žiadosti 
o podporu. 
1934 – 1947(!) 

160 

440 29 Predbežné hospodárske výsledky štátnych lesov za rok 1945, správa 
povereníka M.Kvetku o činnosti PPPR od jeho utvorenia do konca II.1946, 
výročné správy štátnych lesov a majetkov za roky 1942 – 1945, správy 
o činnosti pre zastupiteľské úrady. 
1945 – 1946 

160 

441 36 Príprava dvojročného plánu v lesníctve, správy o cudzokrajných drevinách 
na Slovensku, zalesňovanie /semená, sadenice/.  
1943 - 1946 

161 

441 32 Revízne lesné hospodárske osnovy SŠL /schválenie/, dvojročný plán 
poľnohospodárskej produkcie /doplnenie/, hospodárske výsledky štátnych 
lesov a majetkov za roky 1939 – 1945. 
1946 

161 

442 34 Umelecký nábytok v kaštieli Dubodiel – vydanie Pov. Školstva a osvety. 
Nákup mŕtveho inventára. 
1946 

161 

443 35 Investície – podrobná špecifikácia stavebných a nestavebných investícií 
štátnych lesov v dvojročnici, investičné programy RŠL na rok 1946, výkazy 
spotreby investičného úveru pre dopravnú službu v  r. 1946 /do 31.V./, 
investičné programy píl štátnych lesov na roky 1946 – 1950, vyúčtovanie 

161 



 

investičných nákladov za r. 1942. 
1946 – 1947(!) 

444 38 Úprava cien dreva – kalkulácie výrobných nákladov. 
1935(!) – 1946 

162 

445 41 Kancelárske stroje – nákup /prospekty/. 
1939 – 1946 

162 

446 48 Stavba lesnej železnice a cesty /Obrubovanec/ a vlečky vo Zvolene. 
1943 – 1946 

162 

447 49 Mzdy – zatriedenie deputátnikov do mzdových tried v r.1945, úprava miezd 
lesných robotníkov a furmanov, úprava pracovného pomeru a miezd 
strážnikov na pílach a v drevoskladoch. 
1940 - 1946 

162 

448 50 Majetkovo právne záležitosti- náhrada za vyvlastnené židovské majetky, 
konfiškácia, poštátnenie Oravského komposesorátu, pozemková reforma, 
majetkový prevod chaty pri Popradskom plese /plány/. 
1930 – 1946 

162,163 

449 50/2 Konfiškovanie pôdohospodárskeho majetku nepriateľom a zradcom 
Československa podľa nariadenia SNR z 27.II.1945. 
1945 – 1946 

163-169 

450 55 Sledovanie priemerného pracovného výkonu lesných robotníkov za 8 hod. 
pracovný čas – dotazníky. 
1946 

169 

451 60/1 Výmena obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom, presídlenie obyvateľstva zo 
zátopového územia na Orave. 
1945 - 1946   

170 

452 61 Distribúcia dreva v tuzemsku a vývoz do zahraničia /korešpondencia/. 
1945 - 1946 

170 

453 64 Organizačné záležitosti – organizačný a pracovný poriadok PPPR, lesnícke 
školstvo, zriadenie Taxácie štátnych lesov v  Banskej Bystrici, organizácia 
ÚRŠL, zriadenie Exponovanej inšpekcie štát. lesov v  Bratislave, odčlenenie 
štát. píl od podniku „Štátne lesy“ /rezolúcie proti odčleneniu/, návrhy  na 
služobne – organizačnú inštrukciu pre RŠL. 
1940 - 1946  

170,171 

454 65 Personálne záležitosti – stav zamestnancov podniku „Štátne lesy“ 
k 1.I.1947, služobný poriadok, prepustenie zamestnancov nemeckej 
a maďarskej národnosti, evidencia zamestnancov, výkaz osobných 
nákladov, výkazy zamestnancov prijatých do služieb podniku „Štátne lesy“ 
od 15.II.1946, poradník podúradníkov a zriadencov RDZŠL k 31.XII.1946, 
umiestnenie repatriantov z Maďarska. 
1945 – 1947(!) 

171,172 

455 65/1 Študijné a obchodné cesty do zahraničia. 
1945 – 1946 

172 

456 69 Pozemky – evidencia pozemkovej držby štátnych lesov a majetkov v r.1938 
– 1946, kúpa, predaj, prídel, zámena. 
1939 – 1946 

172,173 

457 70 Pozemková reforma. 
1936 – 1946 

173 

458 71 Píly – konfiškovanie, stavba /Hrable, L. Hrádok, B. Bystrica, Dolná Breznica/, 173 



 

prenájom /L. Osada/, prevzatie do vlastnej réžie štát. lesov /Beckengrund, L. 
Osada/, zrušenie /Podspády, Ľubochňa/, prospekty komorových sušiarní na 
rezivo. 
1938 - 1946 

459 72 Penzijné záležitosti. 
1943 – 1946 

174 

460 73 Lúky, pasienky a hole – smernice a rozpočet na melioračné práce /1947/, 
návrh osnovy nariadenia SNR o vybudovaní pastvinárskej služby, osnova 
nariadenia o povinnom zúrodňovaní a obhospodarovaní hoľných lúk 
a pastvín. 
1946 

174 

461 74 Patronáty – výkaz RŠL v B. Bystrici o opravách a udržovaní budov v r. 1946. 
1946 

174 

462 75 Poľovníctvo – prenájom poľovných revírov, bilancia poľovačiek a rybačky 
v r. 1945, katastre poľovných revírov pre r. 1946, odstrel hlucháňov 
a holniakov v r.1946, správy o poľovnícko-fenologických pozorovaniach 
v rokoch 1941 – 1946, chov loveckých psov, odstrel jeleňov v  r.1945, stav 
jeleňov v r. 1945, odstrel srnčej zveri v r. 1946, zbrane a strelivo, odstrel 
nízkej zveri /bažanty, jarabice/ v r.1946, ceny zveriny, odstrel muflónov, 
danielov a diviakov v r. 1946.  
1940 - 1946  

174,175, 
176 

463 82 Dvojročný oblastný plán v lesníctve – zostavenie /podklady SŠL, sumár za 
Slovensko/, pracovný plán lesného výskumníctva, publikácia „Dvouletý 
zemědělský plán“, lesnícke plánovanie v Čechách /schéma výrobného plánu 
na rok 1946 /1947/. 
1946 

177-179 

464 83 Hospodárenie s úverom, výpisy z bežných účtov, výsledky hospodárenia v r. 
1945, mesačné rozpočty /1946, január 1947/. 
1940 – 1946 

180 

465 84 Pytliactvo – situačné správy o preventívnych opatreniach. 
1945 – 1946 

180 

466 86 Stavba rekreačného hotelu v Tatranskej Lomnici – technický popis. 
1946 

180 

467 87 Porada – výročná riaditeľov RŠL /1945, 1946/, lesných referentov 
o dvojročnom pláne v lesníctve. 
1945 – 1946 

180 

468 89 Štátne rozpočty na rok 1946 a 1947 
1945 - 1946 

181 

469 92 Lesní robotníci – pracovný tábor v Mengovej, pracovné, mzdové a sociálne 
požiadavky /rezolúcie, zápisnice/, návrh na presídlenie /prekolonizovanie/ 
obyvateľstva Javoriny a Les. Huty /1940 – 1946/, zásobovanie obuvou, 
presídlenie a usadenie drevorubačských rodín z Rumunska, pracovný 
poriadok stálych robotníkov podniku „Štátne lesy“.  
1940 - 1946 

181,182 

470 92/1 Rekreácia pracujúcich – smernice, vyhláška. 
1946 

182 

471 95 Drevosklady a predajne dreva podniku „Štátne lesy“ – zakladanie, výstavba, 
prenájom. 

182 



 

1945 – 1946 
472 96 Stavba a rekonštrukcia hájovní, lesovní, administratívnych budov, obytných 

domov, robotníckych barákov /rozpočty, plány a odpočty/, stavebný 
inventár v r. 1946 /výkazy/, stavba objektov na píle v Žarnovici 
/parketáreň/, stavba rekreačnej budovy v T. Lomnici. 
1943 – 1946 

182-184 

473 96/1 Preglejkáreň v Žarnovici – nákup strojového zariadenia /vyúčtovanie/, 
znárodnenie. 
1941 – 1946 

184 

474 97 Zľavy na štátnych výrobkoch – smernice o poskytovaní. 
1946 

185 

475 98 Oblastné závodné rady /pokyny a zriadení/, členstvo podniku „Štátne lesy“ 
v DREDOME. 
1946 

185 

476 99 Hubárska sekcia Osivovej spoločnosti – schôdza hlavných komisionárov. 
1946 

185 

477 103 Drevospracujúce stroje, drviče kameňa, stroje na vytrhávanie pňov – nákup, 
vojnové škody. 
1942 – 1946 

185 

478 106 Stavba telefónneho vedenia. 
1943 – 1946 

185 

479 107 Ťažba dreva – preliminár na roky 1945 – 1947, výkazy o ťažbe dreva v r. 
1946. 
1945 – 1946 

185 

480 108 Úradné tlačivá – vzory, nákup a distribúcia. 
1946 

186 

481 111 Návrh jednotnej osnovy účtov podniku „Štátne lesy“.  
1946 

186 

482 114 Vodná píla Mlynská – prenájom. 
1945 - 1946 

186 

483 117 Lesný výskum – brožúra: Inž. J. Madle, Lesnícke výskumníctvo na Slovensku 
od svojich počiatkov až po naše časy /1946/, povolenia k  vstupu do štát. 
lesov. 
1943 - 1946 

186 

484 118/1 Vojnové škody spôsobené podniku „Štátne lesy a majetky“ a jeho 
zamestnancom /zoznamy a výkazy/. 
1946 

186-188 

485 120 Lovecké strelné zbrane a strelivo – nákup, oprávnenosť držby. 
1942 – 1946 

188 

486 122 Spisy ústredného riaditeľa štátnych lesov – zápisnice z porád a konferencií, 
operatívne plány, pozemková reforma /konfiškácie/.  
1946 

188,189 

487 124 Zámky a kaštiele – konfiškovanie /prevzatie/, správa o poškodení zámku vo 
Vígľaši, znovu zariadenie zámku v Topoľčiankach. 
1945 – 1946 

189 

488 125 Lesná bratská pokladnica – poskytovanie mesačných prídavkov podľa zák. č. 
156/1945. 
1946 

189 



 

489 126 Spor vd. J. Melcsiczkej so štátom pre 76.848 Kčs. 
1943 – 1952(!) 

189 

490 127 Železnice – stavba vlečky a drevoskladu v Dúbrave /stavba píly v Hron. 
Breznici/, vlečka v L. Hrádku. 
1939 - 1946 

189 

 

1947 

491 1/a Motorové vozidlá – početný stav, prídel, nákup, poistenie. 
1945 - 1947 

190 

492 2 Archívy, knižnice a umelecké pamiatky – organizácia, správa o prehliadkach. 
1947 

190 

493 3 Bilancia štátnych lesov za rok 1946 a veľkostatku dedičov Maxa Berga 
v Plášťovciach v r. 1945 a 1946. 
1946 – 1947 

190 

494 4 Administratívne a obytné budovy /domy/ - výstavba /rozpočet, plány/, 
kúpa, prenájom. 
1945 – 1947 

190,191 

495 4/1 Drevené skladacie robotnícke baráky – stavba /pracovný tábor v Megovej 
doline/, vyúčtovanie. 
1945 – 1947 

191 

496 5 Bane a kameňolomy – prenájom ťažby brytu v Malužinej, povolenie ťažby 
železného kýzu v Smolníku a Smolenickej Hute, prenájom kameňolomu. 
1947 

191 

497 6 Lesné a vicinálne cesty – stavba /rozpočty, plány, odpočty, technické 
správy/. 
1940 – 1947 

191 

498 8 Cestovné paušály, diéty, cestovné účty – smernice, úpravy. 
1943 – 1947 

192 

499 9 Ceny dreva a reziva – cenníky, kalkulačné podklady. 
1942 - 1947 

192 

500 12 Mäkké rezivo – pohyb zásob, vývoz o zahraničia. 
1947 

192 

501 13 Rôzne dane – doznania, likvidovanie nedoplatkov na skonfiškovaných 
veľkostatkoch, daňový kľúč, vyrubenie. 
1940 – 1947 

192,193 

502 16 Dary a podpory – návrhy RŠL na udelenie, výkazy peňažných odvodov na 
pasienkové konto. 
1947  

193 

503 18 Obchodne – politické rokovanie so Švédskom /požiadavky štát. lesov/.  
Výmena obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom /hradenie výdavkov/. 
Prevod vlastníckeho práva na pozemky v kat. úz. Gerlachov na Povereníctvo 
techniky. 
1942 - 1947 

193 

504 19 Železničná doprava dreva – zmechanizovanie nakladania, kalkulácia 
dopravných výdavkov. 
1947 

193 

505 21 Stanovy stavebného družstva „HÁJ“ s.r.o. v Bratislave. 193 



 

1947 
506 25 Drevorubačské kurzy, študijný a skúšobný poriadok na lesníckom obore pri 

Vysokom učení technickom v Prahe. 
1946 – 1948(!) 

194 

507 32 Lesné hospodárske plány – revízia a obnova /smernice, výkazy/. 
1946 – 1947 

194 

508 34 Vnútorné zariadenie /inventár/ zámku v Topoľčiankach /zapožičanie, 
reštitúcia/. 
1947 

194 

509 35 Investície – investičné programy RŠL na rok 1947, hlásenia RŠL 
o investičných nákladoch v r. 1946, ideový návrh na výstavbu priemyslu na 
Slovensku, investičná uzávierka RŠL za rok 1945, hlásenia RŠL o  spotrebe 
investičného úveru v r. 1947, presuny investičného úveru v r. 1947. 
1947 

194,195 

510 36 Ochrana lesných porastov pred mníškou a bekyňou veľkohlavou, 
zalesňovanie /školská súťaž/, výkaz nezalesnených plôch, program 
taxačných revíznych prác. 
1940 - 1947 

195 

511 37 Medzinárodné lesnícke periodiká – oznámenie adries slovenských ústavov 
a odborníkov. 
1947 

195 

512 41 Písacie stroje – nákup. 
1947 

195 

513 42 Štatistické a hospodárske údaje o štátnych lesoch pre parlamentnú 
kontrolnú a úspornú komisiu. 
1947 

196 

514 48 Lesné železnice – predĺženie, potreba pražcov, zaknihovanie, kalkulácia 
dopravy. 
1947 

196 

515 49 Mzdy a práca – úprava pracovných a mzdových pomerov v pracovnom 
tábore v Ľubochni, lesných robotníkov. 
1947 

196 

516 50 Majetkovo právne záležitosti – predaj, výkup, zámena, prenájom štátnych 
pozemkov, prevzatie skonfiškovaných enkláv /Švedlár/.  
1926 – 1947 

196-198 

517 50/2 Konfiškovanie pôdohospodárskeho majetku nepriateľom a zradcom 
Československa podľa nariadenia SNR z 27.II.1945 a nasl. 
1925(!) – 1947 

198-203 

518 51 Deputátne palivové drevo a záhradky pre zamestnancov štátnych lesov. 
1943 – 1947 

203 

519 53 Minerálny prameň Malý Sulín – prenájom. 
Pozemky v kat. úz. B.Bystrica – prenájom. 
1947 

203 

520 58 Zahraničné návštevy, styk s cudzinou vo veciach správnych /výnos/. 
1947 

203 

521 60 Prekolonizovanie osady Jasienky. 
1947 

203 

522 60/1 Presídlenie obyvateľov Livovskej Huty a Lesníckej Huty, tiež Oravcov 203 



 

z územia priehrady. 
1941 – 1947 

523 61 Obchod s drevom doma a v zahraničí – korešpondencia. 
1946 – 1948 (!) 

203-206 

524 64 Organizačné záležitosti – organizačná schéma a systematizácia štátnych 
lesov, reorganizácia spisovej manipulácie, pripomienky k osnove vlád. nar. 
o zlúčení štátnych lesov a štátnych majetkov na Slovensku so štátnymi lesmi 
a majetkami v Čechách, organizácia ústredia štát. pôdohospodárskych 
strojných staníc štát. lesov a majetkov, koordinovanie výstavby 
drevokombinátov, kontrola plnenia dvojročného plánu 
v pôdohospodárstve, osnova nar. SNR o zriadení Slovenskej 
pôdohospodárskej akadémie, organizačný a pracovný poriadok PPPR na rok 
1947, pomoc pri výstavbe východného Slovenska, návrh na organizáciu 
podniku „Štátne lesy“, organizačné začlenenie drevárskeho priemyslu 
štátnych lesov. 
1945 – 1947 

206 

525 65 Personálne záležitosti – stav zamestnancov štátnych lesov v rokoch 1945 – 
1947, smernice. 
1946 – 1948 (!) 

207 

526 65/1 Študijné cesty do zahraničia. 
1947 

208 

527 67 Obežníky. 
1947 

208 

528 69 Pozemky a lesy – žiadosti obcí o prídel lesa zo skonfiškovaných lesných 
majetkov, stav pozemkovej držby štátnych lesov v  r. 1947, zámena, 
odstúpenie, predaj a prenájom pozemkov. 
Kaštieľ v Okrúhlom – prevzatie. 
1943 – 1947 

208,209 

529 69/1 Meliorácia lúk a pastvín – výsledok za rok 1946, odpočet melioračných prác 
v oblasti RŠL v L. Hrádku za rok 1946. 
1946 – 1947 

209 

530 70 Pozemková reforma. 
1947 

209 

531 71 Píly – stavba /Lednické Rovne, Kriváň, Jánošovka, Oravský Podzámok, 
Liptovský Hrádok/, rekonštrukcia /Pajštún, Ľubochňa/, prenájom /Stakčín/, 
odsávacie a elektrotechnické zariadenie pre pílu v Šášovskom Podhradí, 
prevzatie píly v Medzilaborciach. 
1942 – 1947 

209,210 

532 72 Penzijné záležitosti. 
1945 – 1947 

210 

533 73 Pasienky – žiadosti o prídel, pasienkový problém Horehronia. 
1932 - 1947 

210 

534 74 Patronáty – údržba a oprava patronátnych budov /rozpočet na rok 1947/, 
stavba fary v Čiernom Balogu, obnova r. kat. kostola v Žarnovici 
a v Muránskej Dlhej Lúke. 
1940 – 1947 

211 

535 75 Poľovníctvo – prenájom poľovníckych revírov, odstrel kamzíkov, muflónov, 
danielov, diviakov, hlucháňov, hôlniakov, jeleňov, srncov a  nízkej zveri 

211,212 



 

/návrhy a rozdeľovníky na odstrel v r 1947/, chov poľovníckych psov, 
dotazníky o poľovnícko-biologicko-fenologickom pozorovaní za rok 1946 
a 1947, dotazníky o stave zveri na Slovensku k 1.V.1947, ochrana kamzíkov 
/sčítanie/, bilancia poľovačiek a rybačiek za rok 1946. 
1945 - 1947  

536 77/1 Drevárske závody – znárodnenie, národná správa, finančné pohľadávky 
Drevo únie, n.p. 
1945 – 1947 

212 

537 78 Úrazové poistenie. 
1947 

213 

538 80 Spor podniku „Štátne lesy“ s firmou Bratislavská drevopriemyselná 
komanditná spoločnosť o vyúčtovanie dodávky bukovej guľatiny. 
1945 – 1947 

213 

539 82 Dvojročný plán v lesníctve – kontrola plnenia, dielčie výsledky, smernice.  
1947 

213,214 

540 82/1 Päťročný plán – prípravné práce pre stavebné a nestavebné investície 
v pôdohospodárstve. 
1947 – 1948 (!) 

215 

541 83 Mesačné rozpočty podniku „Štátne lesy“ /1946 – 1947/, financovanie 
štátnych lesov, hospodárske výsledky podniku „Štátne lesy a majetky“ za 
roky 1918 – 1938, výpisy z bežných účtov /peňažné poukazy do Nemecka/, 
výkazy vyplatených penzijných požitkov. 
1943 - 1947 

215 

542 84 Poškodzovanie majetku štátnych lesov civilným obyvateľstvom pod 
zámienkou obrany proti benderovcom /SŠL Duchoňka/.  
1947 

215 

543 86 Regulačný plán Spišskej Belej /zápisnica o prejednaní/, návrh na 
vyhotovenie slovenského nábytku do zámku v Topoľčiankach /vyúčtovanie/. 
1947 

215 

544 86/1 Mapy a plány. 
1946 – 1947 

215 

545 87 Rôzne porady /zápisnice/, materiály medzinárodnej drevárskej konferencie 
v Mariánskych Lázniach r. 1947. 
1947 

216 

546 88 Sťažnosť obyvateľov obce Tehla na lesný personál. 
1946 - 1947 

216 

547 89/1 Štátny rozpočet na rok 1947 /skupina II, § 19 Štátne lesy/, rozbor tohože 
rozpočtu, prevádzkové rozpočty podriadených zložiek ÚRŠL.  
1947 

216,217 

548 90 Lesnícka rovnošata. 
1947 

217 

549 91 Rybárstvo a rybnikárstvo – stavba pstruhových liahní /plány/, smernice 
o hospodárení na vodných tokoch štátnych lesov, výkazy vodných tokov 
štát. lesov, preliminár rybárskych lístkov na rok 1947, obnova rybníkov 
v Mošovciach a v Štiavničke, výkaz o vylovení rybníkov v r. 1946 /RŠL vo 
Zvolene/, prenájom rybolovu. 
1944 – 1947 

217 

550 92 Lesné robotníctvo – výkazy o stave, úprava mzdových a pracovných 218,219 



 

podmienok, prídel obuvi, odmeny, potreba lesného robotníctva v zimných 
mesiacoch, dotazníky o priemernom 8 hodinovom pracovnom výkone 
lesných robotníkov, usídľovanie. 
1946 - 1947 

551 94 Lesnícka terminológia – smernice a korešpondencia o zostavení. 
1947 

219 

552 94/1 Lesné rezervácie – osnova nar. SNR o Tatranskom národnom parku. 
1946 - 1947 

219 

553 95 Drevosklady štátnych lesov – zriaďovanie, výstavba, majetkovoprávne 
záležitosti, smernice. 
1946 – 1947 

219 

554 96 Stavba a rekonštrukcia hájovní, lesovní, robotníckych domkov a barákov, 
obytných domov a administratívnych budov /rozpočty, plány, odpočty, 
technické správy/, stavba píly v L. Hrádku, dokončenie stavby rekreačného 
hotela a loveckého domu v T. Lomnici, stavba preglejkárne v Žarnovici 
a liahne na B. Váhu. 
1943 - 1947 

219-221 

555 96/1 Preglejkáreň v Žarnovici – výkaz investícií, nákup strojového zariadenia, 
kalkulácia výrobnej ceny preglejok za prvý polrok 1947. 
1945 – 1947 

221 

556 96/3 Bučina, drevopriemyselná úč. spol. – hlásenie stavebných investícií, úč. 
akcie štátnych lesov. 
1947 

221 

557 97 Zľava na lesné produkty – výkazy o poskytnutí. 
1946 – 1947 

221 

558 98 Sväz priateľov SSSR – otázka členstva podniku Štátne lesy. 
Bratislavská burza – pamätný spis, návrh na úpravu zvyklostí pre obchod 
s drevom. 
1941 - 1947 

222 

559 99 Družstvá pre zber a spracovanie lesných plodov a ovocia – vzorové stanovy. 
Osivová spoločnosť pre Slovensko v Bratislave – spoločenská zmluva, 
zápisnice zo zasadaní. 
Právne normy o lesnom semene. 
Správy o činnosti semenárskych závodov štát. lesov v L. Hrádku za I. štvrťrok 
1947. 
Sústredenie odpredaju výrobkov „Semenolesu“ do Ústrednej predajne 
štátnych lesov. 
1946 - 1947 

222 

560 101 Súťaženie v pôdohospodárstve /súťaž lesného robotníctva/.  
1947 

222 

561 102 Stávka robotníkov na píle v Č. Skale, Štiavničke v Žarnovici a v preglejkárni 
v Žarnovici. 
1947 

222 

562 103 Drevospracujúce stroje, kladkostroje, cestné valce – nákup, premiestnenie, 
súpis špeciálnych strojov a elektromotorov. 
1942 – 1948 (!) 

222 

563 104 Správny sbor podniku „Štátne lesy“ – rokovací poriadok, zápisnice 
o zasadaniach. 

223 



 

1947 
564 105 Škody spôsobené benderovcami /hlásenia o prepadoch/ a živelnými 

pohromami. 
1947 – 1948 (!) 

223 

565 106 Stavba telefónneho vedenia. 
1947 

223 

566 107 Ťažba dreva – sumáre /plány/ ťažby podľa sortimentov na rok 1947, výkazy 
o ťažbe v r. 1946, výkazy o ťažbe za január 1947, výkazy o vyznačenej ťažbe 
dreva na rok 1948 a pomocné výkazy o približne zaistenom predaji. 
1947 

223,224 

567 108 Úradné tlačivá. 
1946 – 1947 

224 

568 111 Účtovná a pokladničná služba – dočasné pokyny na prevádzanie, nová 
účtovná osnova. 
Vyúčtovanie nákladov na stavbu briketárne v Štiavničke. 
1947 

224 

569 116 Príprava hospodárskej výstavy v Prahe v r. 1948, účasť semenárskych 
závodov štát. lesov na výstave priemyslu a výživy v Prahe. 
1947 

224 

570 118/1 Pohľadávky štátnych lesov voči Červenej armáde, československej armáde, 
rumunskej armáde, okupačnej armáde nemeckej a maďarskej, ako aj voči 
slovenskej armáde a Hlinkovej garde – výkazy. 
1946 - 1947 

225 

571 121 Správa o činnosti podniku „Štátne lesy“. 
1947 

225 

572 122 Zápisnica výročnej konferencie riaditeľov štát. lesov v decembri 1947 v T. 
Lomnici. 
1947 

225 

573 124 Zámky a kaštiele – návrh na slovenské izby v Topoľčiankach /kresby/, 
prevzatie skonfiškovaných kaštieľov do štát. držby.  
1943 – 1947 

226 

574 125 Zákony, osnovy zákonov – pripomienky, smernice o vykonávaní. 
1947 

226 

575 125/1 Závodné rady štátnych lesov – rozpočty, príspevky na funkčnú činnosť, 
smernice, rezolúcie. 
Zriadenie podnikovej rady podniku „Štátne lesy“.  
1947 

227 

576 126 Reštitúcia židovských majetkov pridelených po r. 1939 štátnym lesom 
a majetkom, spor firmy Lignum v Bratislave s vnútenou správou majetku 
Štefana Zichiho v Divíne o 50.000 Kčs.  
1943 - 1947 

227 

577 127 Považská lesná železnica – zriadenie správy, situačná správa o stave. 
1947 

227 

 

1948 

578 1/a Motorové vozidlá – nákup, poistenie, päťročnica v autodoprave. 
1947 - 1948 

227 



 

579 1/1 Lietadlá – nákup pre štátne lesy. 
1948 

227 

580 2 Archívy, knižnice a umelecké /muzeálne/ predmety – zistenie stavu, 
uloženie. 
1947 – 1948 

227 

581 3 Bilancie skonfiškovaných lesných majetkov, účtovné uzávierky štátnych 
lesov za roky 1945 a 1946 /pokyny, oprava/vyúčtovanie počiatočnej rozvahy 
k 1.I.1948 SŠM v Oravskom Podzámku. 
1948 

228 

582 4 Administratívne a obytné budovy – stavba, kúpa. 
1946 - 1948 

229 

583 4/1 Montované rodinné domčeky – plány, technický popis, nákup. 
1948 

229 

584 5 Kameňolomy – ustálenie hraníc /Hron. Dúbrava/, zamýšľané prevzatie 
o prevádzky Slovenským kameňopriemyslom, n. p. /Hliník, Rudno, Opatovce 
n/Žitavo./, prenájom /Hliník/.  
Predaj dolomitovej múčky z ložísk v Chalmovej firme Sklárne Union n. p. 
Teplice – Šanov. 
Banské pozemky a budovy v Zlatej Idke – prenájom, predaj. 
1923 - 1948  

229 

585 6 Lesné a obecné cesty, ochranné chodníky, zvážnice – stavba a rekonštrukcia 
/rozpočty, plány, odpočty, technické správy/. 
1940 – 1948 

229-231 

586 9 Ceny palivového dreva, guľatiny, reziva a iných piliarskych výrobkov, dýh, 
triesloviny a dolomitovej múčky – cenníky, kalkulačné podklady. 
1944 – 1948 

231 

587 10 Stavebné drevo – zľavnený predaj pohorelcom v obciach Švošov a Soľ. 
Zásobovanie píl ihličnatou guľatinou v r. 1948. 
1946 - 1948 

232 

588 12 Drevársky priemysel – výroba a expedícia, výkazy zásoby dreva k 30.XI.1948. 
1948 

232 

589 13 Daň pozemková a zvláštna zárobková. 
1948 

232 

590 14 Dovolenky – smernice, výklad zákona o platených dovolenkách. 
1948 

232 

591 16 Zľavy, podpory a dary – výkazy za rok 1948, návrh na rozdelenie podpôr 
z Podporného fondu pre výchovu detí štát. lesných zamestnancov na škol. 
rok 1947/48. 
1948 

232 

592 18 Mierová zmluva s Maďarskom z roku 1947 – súpis československých 
pohľadávok voči Maďarsku a súpis maďarského majetku na území ČSR 
/prihlášky/. 
Spisová rozluka s Maďarskom podľa dohody z r. 1940 a po r. 1945. 
Mierové zmluvy s Bulharskom, Talianskom a Rumunskom – súpis 
majetkových nárokov. 
1939 – 1948 

232,233 

593 19 Doprava dreva motorovými vozidlami – smernice o kalkulácii, prémie 234 



 

šoférov a závozníkov. 
1947 – 1948 

594 21 Družstvo „Hora“ – členstvo štát. lesov. 
Družstvo „ZVARA“, závod pre zužitkovanie zemných plodín v  Spišskej Belej – 
stanovy, obchodná korešpondencia. 
Družstvo „SLIVA“ – stanovy, informácie. 
1946 - 1948  

234 

595 22 Exkurzia členov Jednotného zväzu českých zemedelcov na Slovensko. 
1947 – 1948 

234 

596 24 Elektrické vedenie – náhrada škôd spôsobených na lesných plochách, 
nájomné za pozemky. 
1940 - 1948 

234 

597 25 Všeobecnovzdelávacie a odborné lesnícke školstvo – učebný plán a učebné 
osnovy pre školy stredné, drevorubačské kurzy, výchova horárskeho 
dorastu. 
1947 – 1948 

234 

598 25/1 Lesní robotníci – memorandum o stave sociálneho a hospodárskeho 
zaopatrenia, výcvikové strediská, potreba. 
1947 – 1948 

234 

599 26 Štatistika – hlásenia o exporte reziva, hlásenia o pohybe a stave zásob 
palivového dreva, hlásenia zásob ihličnatého úžitkového dreva.  
1948 – 1949 

234 

600 27 Lesná bratská pokladnica v likvidácii – prevzatie Ústrednou sociálnou 
poisťovňou. 
Penzijný fond zamestnancov majetkov spišského biskupstva – penzijný 
poriadok, dôchodcovia. 
1948 

234 

601 28 Garančné listiny, pohľadávka štát. lesov voči Spojenej drevárskej 
a priemyselnej spoločnosti. 
1947 – 1948 /odpisy z r 1954/ 

235 

602 32 Lesné hospodárske plány – schválenie, smernice o obnove, program práce 
Taxácie štát. lesov v B. Bystrici na roky 1948 – 1953. 
1948 

235 

603 34 Rekreačný dom štát. lesov v T. Lomnici – nákup vnútorného zariadenia 
/plány nábytku/. 
1947 – 1948 

235 

604 34/1 Fotogrametria – vyhotovenie snímkou, medzinárodný kongres 1948, 
pracovný program Fotogrametrického ústavu pre Slovensko na rok 1948, 
objednávka prístrojov. 
1947 – 1948 

235 

605 35 Investície – investičné uzávierky za rok 1946, prehľad investičných nákladov 
za rok 1947, nákup živého a mŕtveho inventára v r. 1948. 
1948 

235 

606 35/1 Internáty – zrušenie nadačných miest v ústave Anglických slečien Sancta 
Maria v Prešove, zoznam žiakov prijatých o zvolenského internátu. 
1948 

236 

607 35/2 Inšpekčné izby a lovecké chaty štát. lesov – výkazy o počte, mapy, plány, 236 



 

smernice o používaní. 
1939 – 1948 

608 36 Ochrana a pestovanie lesov – taxácia, mapovanie a inventarizovanie lesných 
porastov, zriaďovanie výletných miest, príprava lesných rezervácií, 
zalesňovanie, ochrana lesa v 5RP, normalizácia lesných škôliek, plánovanie 
v lesnej produkcii /smernica/, výskyt škodcov lesných porastov a ochrana 
proti nim, výkazy pokusných plôch. 
1947 - 1948 

236,237 

609 36/1 Organizovanie roľníckych brigád pre lesné práce. 
1948 

237 

610 37 Zostavenie slovenského lesníckeho terminologického slovníka – zriadenie 
komisií. 
Brožúra „Smernice kontroly mníšky a ochrany proti nej“. 
1948 

237 

611 42 Činnosť lesníckeho komitétu československo-poľskej pôdohospodárskej 
komisie. 
Kvalifikačné komisie štát. lesov. 
1948 

237 

612 48 Lesné železnice – stavba /rozpočty, odpočty/, evidencia, kalkulácia dopravy. 
1943 – 1948 

237 

613 48/1 Lanovka na Lomnický štít – usporiadanie vlastníckych pomerov a výkup 
pozemkov. 
1944 – 1948 

238 

614 49 Platy a mzdy – výkazy platov a miezd za rok 1947, zoznamy a sborníky 
platov jednotlivých bilančných jednotiek podniku „Štátne lesy a majetky“ za 
júl – december 1948. 
1948 

238-242 

615 50 Majetkovo právne záležitosti – predaj a zámena štátnych pozemkov, 
prevzatie tzv. revíznych majetkov poľa zák. č. 142/47 Sb., majetková rozluka 
medzi podnikmi „Štátne lesy“ a „Štátne majetky“, odovzdanie SŠL 
v Smolenickej Hute Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesného 
inžinierstva v Košiciach, stavba komunikácií vo Vysokých Tatrách, 
rákocziovský kaštieľ v Zborove /otázka užívania školstvom, oprava kaštieľa 
a kostola/. 
1920 – 1948 

243-245 

616 50/2 Konfiškovanie pôdohospodárskeho majetku nepriateľom a zradcom 
Československa podľa nariadenia SNR č. 104/1945 Sb. Nar. SNR a nasl., 
revízia prvej pozemkovej reformy, vyúčtovanie kúpnej ceny lesného 
majetku H. Weidmana v Malackách, predpisy a inštrukcie. 
1943 - 1948 

245-248 

617 51 Naturálne požitky zamestnancov štátnych lesov. 
1947 – 1948 

248 

618 53 Prenájom lesných plôch a oblasti SŠL Holíč pre pokusné vrtby a ťažbu nafty. 
1934 - 1948 

248 

619 60 Osadníctvo – úprava osadníckych pomerov v Mošteniciach, Motyčkách, 
Donovaloch, Žarnovickej Hute, Tisovci /Hámor/ a v Pieskoch. 
1939 – 1948 

249 



 

620 60/1 Presídlenie obyvateľstva z priestoru Oravskej priehrady, smernice 
o poukazovaní a účtovaní jednorazového osídľovacieho príspevku, smernice 
o úhrade zvláštnych výdavkov spojených s presídlením Slovákov a Čechov 
z Maďarska. 
1947 - 1948 

249 

621 61 Obchod s drevom doma a v zahraničí. 
1945 – 1948 

249 

622 64 Organizačné záležitosti – organizácia RŠL, evakuácia RŠL v Solivare v r.1944 
/v pred spisoch zápisnice z porád riaditeľov RŠLM/, reorganizácia 
Riaditeľstva semenárskych závodov štátnych lesov v Liptovskom Hrádku, 
začlenenie riaditeľstiev do inšpekcií, zrušenie RŠL v  likvidácii, zriadenie 
učtární štátnych lesov, návrh na definitívne začlenenie lesných objektov do 
RŠL /1948/, organizačný poriadok PPPR /1948/, pracovný program 
Fotogrametrického ústavu pre Slovensko na r. 1949. 
1942 – 1948 

249,250 

623 65 Personálne záležitosti – platy a požitky zamestnancov, výkazy zamestnancov 
štát. lesov prijatých od r. 1945 do r. 1948, prevzatie zamestnancov na 
skonfiškovaných majetkoch, stav zamestnancov štátnych lesov k 1.I., 1.IV. 
a 1.VI.1948, účasť zamestnancov štátnych lesov v Slovenskom národnom 
povstaní /výkazy účastníkov, popisy účasti/, očista štátneho aparátu, 
dočasná úprava platov zamestnancov štátnych píl a drevoskladov. 
1945 - 1948 

250-252 

624 65/1 Štátne lesy v Poľsku – správa o študijnej ceste inž. O. Poláka v Poľsku 
1948 

252 

625 67 Obežníky ÚRŠLM. 
1948 

252,253 

626 69 Pozemky a lesy – predaj, kúpa, zámena, vyvlastnenie, prídel 
skonfiškovaných majetkov, výkaz majetkovej držby štátnych lesov v r. 1948. 
1922 – 1948 

253-255 

627 69/1 Meliorácia lúk, pasienkov a hôľ – rozpočty na rok 1947 a 1948. 
1946 - 1948 

255 

628 70 Revízia pozemkovej reformy podľa zák. č. 142/47 Sb., pozemková reforma 
na konfiškátoch /nar. 104/45 a 64/46 Sb. N. SNR/, reštitúcia židovského 
majetku. 
1941 - 1948 

255-257 

629 71 Píly – stavba v dvojročnici, znárodnenie. 
1947 – 1948 

258 

630 72 Penzijné záležitosti. 
1927 – 1948 

258,259 

631 73 Pasienky a lúky – výkazy štátnych lesov k 20.VIII.1947, plán práce oddelenia 
A-VIII/5 pre obdobie 1945 – 1956, žiadosti obcí o prídel pasienkov, 
meliorácie v r. 1948 /rozpočty/. 
1945 – 1948 

259 

632 74 Patronáty – rozpočet na opravu a údržbu patronátnych budov v r. 1948, 
oprava a stavba kostolov /Hliník n/Hronom, Očová, Námestovo, Detva, 
Vernár, Brodské, Zubrohlava/. 
1939 - 1948 

259 



 

633 75 Poľovníctvo – prenájom poľovníckych revírov, návrh na odstrel hlucháňov 
a holniakov v r. 1948, ceny chytenej zveri určenej na ďalší chov, dotazníky 
/správy/ o poľovnícko – fenologických pozorovaniach v r. 1947 a 1948, 
preliminár odstrelu muflónov a danielov v r. 1948, poľovné revíry vytvorené 
z revíznych majetkov. 
1947 - 1948 

260,261 

634 77/1 Oravský priemysel, úč. spol. v Dolnom Kubíne – znárodnenie. 
Skladanie kaucií národnými podnikmi SŠL. 
1948 

261 

635 82 Dvojročný plán v lesnom hospodárstve – predpoklady a podmienky plnenia, 
výsledky plnenia. 
Dvojročný plán v pôdohospodárstve – výsledky plnenia. 
1947 – 1948 

261,262 

636 82/1 Päťročný plán – príprava v lesníctve na Slovensku. 
1948 

262,263 

637 83 Finančné záležitosti – mesačné rozpočty štát. lesov v r. 1948, smernice 
o hospodárení s rozpočtovými úvermi. 
1947 – 1948 

263 

638 86 Regulačný plán rekreačného strediska pri Počúvadlianskom jazere a mesta 
Humenné, plány stavby semenárskeho závodu v Liptovskom Hrádku, plán 
obnovy loveckého zámku Duchoňka. 
1948 

263 

639 86/1 Mapy 263 
640 87 Rôzne porady – zápisnice. 

1948 
263 

641 87/1 Sprievodca k exkurzii slovenských lesných odborníkov na RŠL 
v Topoľčiankach r. 1948. 
Zasadnutie Slovenskej plánovacej komisie o slovenskom lesníctve 5.I.1948. 
Výstava „Od dvojročnice k päťročnici“. 
1947 - 1948 

264 

642 89/1 Prevádzkový rozpočet Správy štát. píly v Štiavničke na rok 1948, návrh 
smerných osnov pre rozpočet a podrobný rozpočet podnikov verejnej 
správy na rok 1948, rozpočty na stavebné práce /hájovne, hospodárske 
a obytné budovy/, štát. rozpočet PPPR na rok 1948. 
1947 – 1948 

264 

643 90 Rybárstvo a rybnikárstvo – osnova zákona a rybárstve /1948/, pstruhové 
rybníky v Dechticiach, osadenie a výlov rybníkov v r. 1942 – 1948, rozpočet 
na úpravu dvoch rybníkov v Štiavničke. 
1942 – 1948 

264 

644 92 Lesné robotníctvo – pracovný poriadok, plán potreby robotníkov na r. 1949, 
početný stav robotníctva na r. 1948 /hlásenia jednotlivých nových RŠL/. 
1948 

264 

645 94 Bielovodská dolina vo Vysokých Tatrách – výstavba turistickej chaty. 
1947 – 1948 

265 

646 94/1 Lesné rezervácie – prípravné práce. Stavba nutriovej farmy v Liborečskej 
doline. 
1948 

264 



 

647 95 Drevosklady štátnych lesov – úprava /plány, rozpočty, odpočty/, kúpa 
súkromného drevoskladu v N. Zámkoch. 
1946 - 1948 

264 

648 96 Stavba a rekonštrukcia hájovní, lesovní, robotníckych domov a barákov, 
obytných domov a administratívnych budov, rôznych hospodárskych budov, 
sušiarne /píla Č. Skala/, adaptácia kaštieľa v Slov. Mederi, stavba rekreačnej 
budovy v T. Lomnici, ľadovne v Dechticiach, betónovej liahne na Bielom 
Váhu – rozpočty, plány, odpočty, technické správy. 
Výkaz investičnej stavebnej činnosti podniku „Štátne lesy“ v  rokoch 1947 
a 1948. 
1945 - 1948 

265-268 

649 96/1 Preglejkáreň v Žarnovici – nákup strojového zariadenia. 
1946 – 1948 

269 

650 96/3 Bučina, drevopriemyselná úč. Spol. – kapitálová účasť podniku „Štátne 
lesy“, otázky investičného a prevádzkového úveru. 
1948 

269 

651 98 Písomnosti Závodného výboru ROH pri ÚRŠLM. 
1947 – 1948 

269 

652 99 Semenársky závod v L. Hrádku – zvýšenie aktivity v zahraničných 
dodávkach, prevzatie závodu na spracovanie lesného ovocia v Oravskom 
Podzámku, distribúcia lesného semena a sadeníc. 
Rozpočet na dokončenie semenárskeho závodu v  Oravskom Podzámku. 
1938 - 1948 

269 

653 101 Súťaž lesného robotníctva v ťažbe dreva vo výrobnej sezóne 1947/48. 
1947 – 1948 

270 

654 102 Stávka robotníkov na štát. píle v Beňuši – Gašparove /dec.1947/, 
jednohodinová demonštratívna stávka zamestnancov RŠL vo Zvolene 
24.II.1948. 
1948 

270 

655 103 Drevoobrábacie stroje, teplovodné zariadenie, automatické vodárne AT, 
betónové miešačky, drviče kameňa, sušič Siempelkamp, cestné válce, 
zariadenie na výrobu drevitej múčky, lanovka na dopravu dreva, meračské 
prístroje, úzkokoľajné motor. Vozidlá /Maďarsko/,  čerpacie agregáty – 
nákup; mechanizačný plán podniku „Štátne lesy“ na rok 1948 /dovoz 
strojov/, dodávka strojov z Maďarska v rámci vojnových repatriácií. 
1940 – 1948 

270-272 

656 105 Škody spôsobené benderovcami, povodňou a požiarom z prevádzky železníc 
– žiadosti o náhradu, hlásenia, smernice pre odhad. 
1947 – 1948 

272 

657 106 Stavba telefónneho vedenia a zariadenia. 
1946 – 1948 

272 

658 107 Ťažba dreva – výkazy za rok 1947 a 1948, dlhodobý plán ťažby a spotreby 
dreva, plán kalamitnej ťažby na rok 1948, plán ťažby na rok 1949 /5RP/, 
predpisy pre ťažbu, stanovenie úkolových sadzieb, ťažba na prevzatých 
revíznych majetkoch. 
1930 – 1948 

272 

659 109 Oslava storočnice zrušenia poddanstva. 273 



 

1948 
660 111 Zúčtovanie výplat a príjmov, ktoré vykonávali daňové úrady z príkazu vlád. 

poverencov a ONV v r. 1945 za štátne lesy a majetky. 
1945 – 1948 

273 

661 116 Slovanská hospodárska výstava v r. 1948 v Prahe – účasť štátnych lesov. 
1948 

273 

662 117 Návrh na reorganizáciu a výstavbu lesníckych a drevárskych výskumných 
ústavov na Slovensku. 
Písomnosti o Drevárskom výskumnom ústave v Bratislave. 
1948 – 1949(!) 

273 

663 120 Lovecké strelné zbrane. 
1948 

273 

664 122 Zápisnice z rôznych porád a schôdzí, zápisnica o odovzdaní a prevzatí RŠL 
v Lukove, o prevzatí polesia Trstie. 
1947 - 1948 

273,274 

665 124 Zámky a kaštiele – pridelenie konfiškátov, prevzatie a adaptácia kaštieľa 
v Slov. Mederi, interiér zámku v Topoľčiankach /vrátenie vypožičaného 
a evakuovaného zariadenia, návrh na nové zariadenie/, zbúranie kaštieľa 
v Slanci. 
1946 – 1948 

274 

666 125 Zákon – o pomoci majiteľom lesov, o revízii prvej pozemkovej reformy 
/142/1947 Zb./. 
1947 – 1948 

275 

667 120 Reštitúcia židovského majetku podľa zák.č.128/1946 Zb., ktorý sa nachádza 
v držbe štát. lesov. Rôzne súdne spory v majetkových záležitostiach. 
1945 - 1948 

275 

668 127 Stavba železničnej vlečky v L. Hrádku a Jelenci. 
1948 

275 

 

Dodatok. 

1938 – 1948 

Rezervátne spisy. 

669 Rezervátne spisy za rok 1939.  
 č. 1 - 55 276 
 č. 55 – 70 278 
 č. 71 - 189 278 
670 Rezervátne spisy za rok 1940.  
 č. 1 - 83 279 
 č. 84 - 178 280 
671 Rezervátne spisy za rok 1941.  
 č.11 – 18 280 
 č.21 – 120 281 
 č.121 – 180 282 
 č.181 – 202 283 
672 Rezervátne spisy za rok 1942.  



 

 č. 1 – 30 283 
 č. 32 – 130 284 
 č. 131 – 198 285 
 č. 199 – 264 286 
673 Rezervátne spisy za rok 1943.  
 č. 4 – 119 287 
 č. 120 – 201 288 
 č. 210 – 233 289 
674 Rezervátne spisy za rok 1944.  
 č. 2 – 69 289 
 č. 73 - 130 290 
 č. 131 - 185 291 
 č. 187 - 240 292 
 č. 242 - 250 293 
675 Rezervátne spisy za rok 1945.  
 č. 1 - 210  293 
 č. 252 - 270 294 
 č. 271 - 306  295 
 Prezidiálne spisy Povereníctva Slovenskej národnej rady pre 

pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu v Košiciach č. 233, 1097, 1902, 
1958, 2091 

 

676 Rezervátne spisy za rok 1946.  
 č. 1 - 50 295 
 č. 51 - 200  296 
 č. 202 - 227  297 
677 Rezervátne spisy za rok 1947.  
 č. 2 - 10  297 
 č. 13 - 33  298 
 č. 34 - 100  299 
 č. 101 - 190 300 
 č. 191 - 198  301 
 č. 198 - 235  302 
678 Rezervátne spisy za rok 1948.  
 č. 1 - 27  302 
 č. 28 - 93 303 
 č. 94 - 184 304 
 č. 185 - 225 305 
 č. 226 - 266  306 
 č. 267 - 322 307 
 č. 325 308 
 

Informatívne spisy. 

679 Informatívne spisy za rok 1938.  
 č. 4 - 82 308 
680 Informatívne spisy za rok 1939.  
 č. 1 - 136 308 
 č. 140 - 318 309 



 

681 Informatívne spisy za rok 1940  
 č. 11 - 13 309 

 

Obyčajné spisy 

1939 

682 Poradníky úradníkov 309 
 Obežníky a normálky 310 
 Spisová rozluka s Maďarskom /maďarské zoznamy za lesnícky rezort/, 

Smernice o účtovnej agende, zápisnica o schôdzi Slov. poradného sboru 
pre otázky hospodárske a finančné, memorandum Slov. národ. Výboru 
v Gombáši a Ľubochni /požiadavky voči štátnym lesom/, návrh na prevzatie 
prenajatých veľkostatkov 

310,311 

 Dredoma /zápisnice zo zasadnutí správy/. 311 
 

1940 

683 Poradníky úradníkov, obežníky a normálky, plány, lesnícka rovnošata, 
predaj dreva pre slavošskú papiereň, situačné správy o stave lesného 
a drevárskeho hospodárstva /kart.č.313/, stavba školy v Smolníckej Hute, 
Dredoma, výročná správa podniku ŠLM za r. 1940 

312,313 

 

1941 

684 Obežníky, poradníky úradníkov, zápisnice o schôdzach správneho sboru 
podniku „Štátne lesy a majetky“, zľavy pre slavošovskú papierňu, sťažnosti 
lesných robotníkov /Muráň, Topoľčianky/, zamestnanosť na Slovensku, 
Dredoma. 

313,314 

 

1942 

685 Obežníky, poradníky úradníkov, štát. rozpočet, kalkulácia výroby podvalov, 
bilancia za rok 1940, zápisnice o schôdzach sprav. sboru podniku „Štátne 
lesy a majetky“, Sväzu lesných a poľnohospodárskych zamestnancov 
/stanovy, členské/, Sväz drevárskeho hospodárstva na Slovensku, výkaz 
nezalesnených plôch, jubilejné háje z r. 1928, finančné pohľadávky, 
prehľad o hospodárení štát. majetkov v júni 1942, grafická systemizácia 
RSLM /1942?/ Dredoma, investičný dlh ŠLM – splácanie. 

314,315 

 

1943 

686 Obežníky, poradníky úradníkov, štát. rozpočet, zápisnice  o schôdzach 
správneho sboru podniku „Štátne lesy a majetky“, ťažba dreva, investičný 
program, cenové prehľady a materiály o ekonomickej situácii 
poľnohospodárstva /Poľnohospodársky ústav účtovnícko-spravovedný/, 
Dredoma. 

315,316 

 

1944 

687 Zápisnice o schôdzach správneho sboru podniku „Štátne lesy a majetky“, 
štatistika hrúbok porezaných klátov, ťažobný preliminár na r. 1945, 
lyžiarske stavby na Štrbskom plese, Dredoma, rozdelenie agendy 

316 



 

v učtárniach ŠLM. 
 

1945 

688 Situačná správa podniku „Štátne lesy a majetky“ po oslobodení celého 
Slovenska, príprava na evakuáciu štát. majetku, drevorubačské kurzy, 
Bučina, drevopriemyselná úč. spol.  vo Zvolene /zriadenie, stanovy/, 
pamätný spis vojnou zničených obcí trebišovského okresu, meliorácia lúk 
a pastvín /rozpočty/, platby do Nemecka z účtu „Arbeiterlohnersparnisse“, 
nákup laboratórneho lisu pre preglejkáreň v  Žarnovici, obežníky, 
organizačný poriadok PPPR, rezolúcia o lesnom priemysle ŠLM. 

316,317 

 

1946 

689 35 Investičné programy RŠL na rok 1947. 317 
690 64 Organizačné záležitosti – systemizácia, prehľad činnosti za roky 1945 a 1946. 317,318 
691 71 Bučina, drevopriemyselná úč. spol. vo Zvolene /stanovy, založenie, výstavba, 

plány, uzávierka/. 
Preglejkáreň v Žarnovici /stanovy, výstavba, nákup strojného zariadenia/.  

318 
 
319 

692 89 Príprava štátneho rozpočtu na r. 1947. 319 
693 121 Správy – o inšpekčných cestách, o študijnej ceste absolventov lesníckeho 

inžinierstva vo Švajčiarsku. 
320 

694  Rôzne. 320 
 

1947 

695 9 Ceny listnatého a ihličnatého reziva, palivového dreva. 320 
696 35 Investičné programy /rozpočty/ podniku „Štátne lesy“, uvoľňovanie úveru.  320 
697 64 Organizačné záležitosti, systemizácia. 321,322 
698 67 Obežníky. 322 
699 71 Vývin piliarstva na Slovensku.  322 
700 86 Mesačné hlásenia o plnení dvojročného plánu. 322,323 
701 89 Štátny rozpočet podniku „Štátne lesy“ a jeho rozbor, smernice pre návrh 

rozpočtu na rok 1948. 
323 

702 94 Drevorubačské kurzy. 323 
703 96/3 Bučina, drevopriemyselná úč. spol. vo Zvolene /uzávierky, zápisnice 

o schôdzach dozornej rady, schéma výroby/. 
323 

704 104 Správny sbor podniku „Štátne lesy“ /rokovací poriadok, zápisnice 
o schôdzach/. 

324 

705 117 Drevársky výskumný ústav v Bratislave /stanovy, zákon, program činnosti, 
výročná správa o činnosti za rok 1947/. Návrh výskumného plánu vedeckých 
ustanovizní v odbore lesníctva. 

324 

706 121 Správy – o inšpekčných cestách, obchodnej činnosti, o stavebnej činnosti, 
o obchodných cestách do zahraničia, o situácii v lesnom hospodárstve, 
o majetkových pomeroch v oblasti Vysokých Tatier. 

324 

707  Písomnosti ústredného riaditeľa podniku „Štátne lesy“.  324,325 
708  Rôzne spisy /Medzinárodná drevárska konferencia v Marianskych Lázniach, 

kataster poľovných revírov/. 
325 

 

1948 



 

709 3 Bilancie. 326 
710 5 Dolomitová múčka v Chalmovej. 326 
711 9 Ceny dreva a drevených výrobkov, cenové prehľady a materiály o ekonomickej 

situácii poľnohospodárstva na Slovensku. 
326 

712 12 Buková guľatina a pražce – mesačné hlásenia o expedovaní. 326 
713 18 Československo-poľská zmluva o spolupráci v lesnom hospodárstve 

v pohraničnom území, rokovania čsl.-poľského lesníckeho komitétu. 
326 

714 26 Evidencia a štatistika – odvoz dreva z lesa, pravdepodobný pomer vekových 
tried vysokokmenných lesov, ťažba dreva, evidencia penzistov 
skonfiškovaných majetkov. 

326 

715 35 Investície – plány. 326 
716 48 Prehľad dopravných prostriedkov podniku „Štátne lesy“.  326 
717 50 Lesné konfiškáty. 326 
718 56 Kalkulácia – pražcov, sudoviny, svojstojnej ceny dreva a drevných sortimentov. 326 
719 60 Správa o riešení osadníckej otázky v oblasti RŠL Banská Bystrica, Zvolen 

a Liptovský Hrádok. 
326 

720 64 Organizačné záležitosti – služobné predpisy a inštrukcie /326/, systemizácia 
služobných miest podniku „Štátne lesy“ na rok 1948 /327/, organizácia 
podniku „Štátne lesy“, dvojročný plán /328/, päťročný plán /328,329/.   

326-329 

721 65 Personálne záležitosti – dotazníková akcia medzi zamestnancami, zamestnanci 
z revíznych majetkov, zoznamy zamestnancov, pokyny. 

330 

722 67 Obežníky. 331 
723 80 Úhrada účtov fy Wünsch-Kramlište za zhotovenie drevených domkov. 331 
724 86 Plány a mapy – dlhodobý plán ťažby dreva, plán lesnej dopravy, plán vývozu 

potravín. 
331 

725 87 Porady – zápisnice a záznamy. 331 
726 89 Štátny rozpočet podniku „Štátne lesy“ na rok 1948 a 1949. 331,332 
727 91 Obnova rybníkov v r.1948. 333 
728 92 Lesné robotníctvo – výsledky súťaže, výkaz nedostatku a potreby. 333 
729 94 Geologický prieskum, zásada správneho chovu srnčej a jelenej zveri. 333 
730 98 Družstvo „Hora“ – stanovy, organizačný poriadok, súvaha za rok 1948, 

zápisnice o zasadaniach správy. 
FAO /Potravinárska a poľnohospodárska organizácia spojených národov/ - 
program prvej schôdzky Európskej komisie pre lesníctvo a lesné výrobky, 
informačný bulletin/ Vol. III, N.2 z 25.marca 1948/. 
Písomnosti o Sväze drevárskeho hospodárstva, Sväze slovenských výrobcov 
a dodávateľov pražcov, Československej mysliveckej jednote.  

333 

731 102 Sadzby za odvoz dreva. 333 
732 105 Škody spôsobené podniku „Štátne lesy a majetky“ bojovými akciami, 

kalamitné škody. 
333 

733 107 Ťažba dreva v r.1948 a 1949 – programy, rozpočty, výkazy. 333,334 
734 111 Účtovné záležitosti. 335 
735 117 Drevársky výskumný ústav v Bratislave. 335 
736 121 Správy – o obchodných cestách do zahraničia, o schôdzke sekretariátu 

Hospodárskej rady v Prahe, o inšpekčnej ceste v obvode RŠL Košice, o revízii 
Riaditeľstva semenárskych závodov v Liptovskom Hrádku. 

335 

737  Rôzne. 335 
 



 

++++++++++ 

738  Preverovanie štátoobčianskej a národnej spoľahlivosti zamestnancov podniku 
„Štátne lesy a majetky“ podľa nar. SNR č. 44/1945 Zb. – zápisnice 
preverovacích komisií, dotazníky zamestnancov, odvolania proti 
rozhodnutiam preverovacích komisií. 
1945 - 1948 

336-346 

738a  Stála revízna komisia podniku „Štátne lesy“ – rokovací poriadok, revízne 
programy, revízne správy, revízne materiály /naturálne náležitosti 
zamestnancov ŠL/. 
1947 - 1948 

346 

 

II. Obchodné oddelenie 

/Ústredná predajňa štátnych lesov/ 

1/ Úradné knihy. 

739  /Evidencia obchodných zmlúv/ 
1939 - 1941 

347 

 

2/ Spisy. 

Korešpondencia zahraničného obchodu 

740 Afrika 1946 – 1948 347 
741 Amerika 1946 – 1948 347 
742 Anglicko 1945 -  1948 347,348 
743 Belgicko 1940 - 1948 348-350 
744 Ceylon 1947 350 
745 Čechy a Morava 

/Protektorát/ 
Firmy: B,Č 
            Č,D 
       D,E,F,G,J,K 
            K,L 
            L,N,P 
            P,R 
            R,S 
            SCH 
SCH,U,V,W,Z 
Rôzne firmy 

1939 - 1945  
 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
359 

746 Dánsko 1941 - 1948 360 
747 Francúzsko 1946 - 1948 360,361 
748 Grécko 1946 - 1948 362 
749 Holandsko 

Firma I. et I. Vinke`s 
houtagenturen – Amsterdam. 
Ostatné firmy. 

1939 -1948  
362 – 366 
 
366 - 370 

750 Juhoslávia 1939,1940 370 
751 Maďarsko 

Firmy: A 
           B, C, D, E 

1939 - 1948  
370 
371 



 

           E 
           E, F 
           F, G, H 
           J, K 
           K, L, M 
           M 
           M, N 
           O 
           P, R, S 
           S 
           S, T, U 
           V 
           V, W 
           W 
           Rôzne firmy 

372 
373 
374 
375 
376 
377,378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
386 

352 Nemecko 
Firmy: B 
            C, D 
            E 
            E, F 
            F 
            G 
            H 
            I 
            K 
            L 
            M 
            N 
            O 
            P 
            R 
            S 
            U 
            W 
            Rôzne firmy 

1937 - 1948  
386 – 388 
388 
389 
390 
391 – 395 
395 
396,397 
397 
398 – 400 
400 – 403 
404 
404 – 406 
406,407 
407 
408 
408 – 413 
413 
414 
414 

753 Nórsko 1946 415 
754 Palestína /Izrael/ 1946 - 1948 415 
755 Poľsko 1940 - 1948 415 
756 Rakúsko 1939 - 1948 416,417,418 
757 Španielsko 1943 418 
758 Švajčiarsko 1939 - 1948 418 - 420 
759 Švédsko 1941 - 1943 420 
760 Taliansko 1941 - 1948 420 - 424 
761 Turecko 1947,1948 424 
762 Vatikán 1942,1943 424 

 

Korešpondencia zahraničného obchodu – rôzna cudzina. 



 

763 Ministerstvo financií. 
1939 - 1944 

424 

764 Ministerstvo zahraničného obchodu. 
1945 - 1948 

424 

765 Obchodná a priemyselná komora v Bratislave. 
1947,1948 

424 

766 Česká banka – Union. 
1938 - 1944 

424 

767 Slovenská národná banka v Bratislave. 
1939 - 1943 

425 

768 Tatra banka, fil. v Bratislave. 
1939 - 1947 

425 

 

X 

769 „DOVUS“, Slovenská dovozná a vývozná úč. spol. 
v Bratislave. 
1940 - 1948 

425,426 

770 „DREDOMA“, družstvo pre vývoz dreva s. r. o. 
v Bratislave. 
1941 - 1948 

426 

771 „LIMBA“, drevárske svojpomocné družstvo s. r. o. 
v Bratislave. 
1946 - 1948 

427 

772 Rôzne exportné, importné a prepravné 
spoločnosti, obchodné agentúry. 
1942 - 1948 

427,428 

 

X 

773 Rôzne podniky. 
/Časť korešpondencie sa týka nákupu strojov, 
chemikálií a pod. v r. 1943 – 1948 v zahraničí – 
kart. č. 432/. 
1939 - 1948 

428 - 433 

 

Korešpondencia vnútorného obchodu 

774 Agrostroj, závody na hospodárske stroje, Prostějov, 
Brandýs n/Lab. 
1946 - 1948 

433 

775 Automobilové závody, Ml. Boleslav, Kunovice. 
1945 - 1948 

433 

776 Banská a huntí společnosť, Praha. 
1945 - 1947 

433 

777 Baťa, Batizovce, Bojnice, Šimonovany, Zlín. 
1941 - 1948 

433,434 

778 Bratislavská drevopriemyselná komanditná 
spoločnosť, Peter Maxon a spol., Bratislava. 
1945 - 1948  

435 



 

779 Bratří Drábkové, veľkoobchod s dřívím a píla, Kruh. 
1945 - 1948 

435,436 

780 Bučina, drevopriemyselná úč. spol., Zvolen.  
1946 - 1948 

436,437 

781 Celulózové a papiernické závody na Slovensku, n.p. 
oblastné riaditeľstvo v Bratislave. 
1947,1948 

437 

782 Česká akciová továrna na dyhy, Praha. 
1945,1946 

437 

783 Československá dunajplavba, úč. spol., Bratislava 
/prv Slovenská dunajplavba, úč. spol./. 
1940 - 1946 

437 

784 Československé doly, n.p. Ústřední ředitelství, 
Praha. 
1946,1947 

437 

785 Československé závody dřevozpracující, n.p. Praha. 
1947,1948 

438 

786 Dobronivský lesný priemysel, Dobrá Niva. 
1940 - 1948 

438 

787 Drevárska spoločnosť slovenských celulóziek 
a papierní, úč. spol., Ružomberok. 
1942 - 1945 

438 

788 Drevoindustria, n.p. Bratislava, Banská Bystrica, 
Ružomberok. 
1946 - 1948 

439 

789 Drevokombinát, n.p. Košice – Banská Bystrica. 
1947,1948 

439 

790 Drevoobchodná a drevopriemyselná spoločnosť, 
Kacina a spol., Banská Bystrica. 
1939 - 1946 

 

791 Drevoúnia, n.p., Žilina. 
1946 - 1948 

440 

792 Hora, družstvo lesného hospodárstva s. r. o., 
Bratislava. 
1948 

440 

793 Lacko – Pálka a spol., továreň na podošvový remeň, 
Lipt. Sv. Mikuláš. 
1940 - 1948 

440 

794 Ostravskokarvinské kamenouhelné doly, n.p. 
1946,1947 

440 

795 Parketový a drevársky priemysel, úč. spol., 
Bratislava. 
1941 - 1946 

440 

796 Petö Albert, stavebná, drevo vyrábajúca a hlino 
priemyselná úč. spol., Zlaté Moravce. 
1943 - 1946 

441 

797 Podbrezová, banská a hutná akc. Spol., Praha – 
Podbrezová. 

441 



 

1939 - 1941 
798 Polaček Anton, továreň na sudy, Ilava. 

1939 - 1941 
441 

799 Považské celulózky a papierne, n.p., Ružomberok. 
1946 - 1948 

441,442 

800 Povereníctva. 
1946 - 1948 

442 

801 Severočeské hnědouhelné doly, n.p., Most.  
1947,1948 

442 

802 Silangra, lesnícka a drevárska úč. spol., Banská 
Bystrica. 
1944 - 1946 

442 

803 Sitno, slovenská továreň na drevené výrobky, úč. 
spol., Banská Štiavnica. 
1939 - 1946 

442 

804 Slovenská spoločnosť pre zužitkovanie dreva, 
Burschik a spol., Trenčín. 
1940 - 1946 

443 

805 Slovenské drevo, úč. spol., Bratislava. 
1939 - 1947 

443 

806 Slovenský drevársky priemysel, úč. spol., Štub. 
Teplice, Žilina. 
1940 - 1946 

443 

807 Spojené papierne, n.p., Dobšiná – Harmanec. 
1946 - 1948 

443 

808 Spolok pre chemickú a hutnú výrobu, n.p. /pre úč. 
spol./, Banská Bystrica – Bratislava – Praha – 
Ružomberok. 
1943 - 1948 

444 

809 Sväz drevárskeho hospodárstva, Bratislava. 
1938 - 1946 

444 

810 Sväz slovenských výrobcov a dodávateľov pražcov, 
družstvo s.r.o., Bratislava. 
1939 - 1948 

445 

811 Szomolányi M. ing., parná píla a drevosklad, Sereď 
n/Váhom. 
1941 - 1945 

445 

812 Škodove závody, n.p. /prv akciová spoločnosť/. 
Dubnica n/ Váhom – Komárno – Praha. 
1945 - 1948 

445 

813 Thonet – Mundus, úč. spol., československétovárny 
na nábytek z ohýbaného dřeva akc. Spol., 
Bratislava – Bystřice pod Hostýnem. 
1942 - 1946 

446 

814 Továreň na drevovinu úč. spol., Ružomberok.  
1940 - 1946 

446 

815 Uhoľné bane, n.p. /prv tiež Handlovské uhoľné 
bane/, Bratislava. 

446 



 

1947,1948 
816 Závody na překližky a dýhy, n.p. Praha – Hodonín – 

Uherský Ostroh – Břeclav. 
1946 - 1948 

446,447 

817 Železorudné bane, n.p. Spišská N. Ves. 
1946 - 1948 

447 

818 Rôzne podniky. 
1939 - 1948 

447 – 449 
449a,450 

 

Korešpondencia s podriadenými zložkami 
819 Riaditeľstvo štátnych lesov /pre RŠLM/ v Banskej 

Bystrici a podriadené SŠL. 
1939 - 1948 

450 

820 Riaditeľstvo štátnych lesov /pre RŠLM/ v Košiciach. 
1938 - 1948 

450,451 

821 Riaditeľstvo štátnych lesov v Oravskom Podzámku 
a podriadené SŠL. 
1947,1948 

452 

822 Riaditeľstvo štátnych lesov v Piešťanoch /pre 
Exponovaná inšpekcia štátnych lesov v Bratislave/ 
a podriadené SŠL. 
1945 - 1948 

452 

823 Riaditeľstvo štátnych lesov v Revúcej /pre 
Exponovaná inšpekcia štátnych lesov v Revúcej/ 
a podriadené SŠL. 
1946 - 1948 

452 

824 Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Žarnovici 
a podriadené SŠL. 
1939 

453 

825 Nové riaditeľstvá štátnych lesov a podriadené  
lesné závody. 
1948 

453 - 455 

826 Riaditeľstvo semenárskych závodov štátnych lesov 
v Lipt. Hrádku /pre Štátna luštiareň, príp. Správa 
semenárskeho závodu štát. lesov v Lipt. Hrádku/. 
1939 - 1948 

456 

827 Riaditeľstvo drevospracujúcich závodov na 
Slovensku v Bratislave. 
1947,1948 

456 

828 Správa drevospracujúcich závodov štátnych lesov 
v Žarnovici /závody: Preglejka, Píla/. 
1946 - 1948 

456 

829 Správy, príp. riaditeľstvá píl štátnych lesov. 
1946 - 1948 

457 - 459 

830 Rôzne. 
1945 - 1948 

459 

831 Korešpondencia a Lesníckou a drevárskou 459 - 462 



 

ústredňou /so Slovenskou lesníckou a drevárskou 
radou/. 
1939 - 1947 

 

Evidencia obchodných zmlúv 

/uzávierok/. 

832 Belgicko 1947,1948 462 
833 Čechy a Morava 

/Protektorát/ 
1939 - 1944 463 - 466 

834 Holandsko 1939 - 1948 467 - 470 
835 Maďarsko 1939 - 1948 470 - 473 
836 Nemecko 1939 - 1948 473 - 476 
837 Palestína /Izrael/ 1946 - 1948 477 
838 Rakúsko 1939 - 1945 477 
839 Švajčiarsko 1939 - 1948 477 
840 Taliansko 1939 - 1948 478 
841 Rôzna cudzina 1939 - 1948 479,480 
842 Československo 1942 - 1948 480 - 482 
843 Rôzne spisy obchodného oddelenia – hlásenia 

o výrobe reziva a podvalov, zápisnice Dredomy, 
obežníky, evidenčné výkazy o vývoze do cudziny, 
výkazy predpísaného etátu a vyznačenej ťažby dreva 
X, výkazy odpredajov X, cenová agenda, informačný 
bulletin: Hospodárska korešpondencia DOVUS – u, 
roč. 1941, dopravné informácie, adresár ŠLM. 
1938 - 1948 

 482 – 484, 
484a 

 

3/ Ústredná predajňa štátnych lesov – drevosklady. 

a/ Pomocné knihy. 

843a Podací protokol 1948 
843b Vecný index 1947/1948 
x/ Osobitne uložené vo fascikli inv. č. 843 

b/ Spisy 

844 Spisy z r.1947, č.446 - 975 485 
845 Spisy z r.1948, č. 1 – 45 

                         č. 59 – 115 
                         č. 116 - 195 
                         č. 254 - 499  
                         č. 508 – 950 
                         č. 951 - 1101 

485 
486 
487 
488 
489 
490 

846 Výnosy a nariadenia ÚRŠLM, pokyny pre 
drevosklady. 
1947,1948 

491 

 

III. Učtáreň ústredného riaditeľstva štátnych lesov a majetkov 



 

/Ústredného riaditeľstva štát. lesov/ 

 

1/ Účtovné knihy. 
 

1939 

847 1/ Sumárna hlav. kniha bilančná. 
2/ Hlavná kniha bilančná. 
3/ Hlavná kniha spoločnej správy a všeobecných nákladov a ťažby. 
4/ Vnútorný kontokorent. 

 

1940 

848 1/ Hlavná kniha bilančná. 
2/ Hlavná kniha spoločnej správy a všeobecných nákladov a ťažby. 
3/ Saldokonto. 
4/ Vnútorný kontokorent. 

 

1941 

849 1/ Hlavná kniha bilančná. 
2/ Hlavná kniha spoločnej správy a všeobecných nákladov a ťažby. 
3/ Hlavná kniha majetkových účtov a saldokonto /aj za rok 1943/. 
4/ Vnútorný kontokorent /aj za rok 1942/. 

 

1942+1943 

850 1/ Hlavná kniha bilančná. 
2/ Hlavná kniha spoloč. správy a všeobecných nákladov a ťažby. 
3/ Hlavná kniha majetkových účtov a sadlokonto  /len za rok 1942/. 
4/ Vnútorný kontokorent /len za rok 1943/. 

 

1944 

851 1/ Hlavná kniha bilančná. 
2/ Hlavná kniha spoločnej správy a všeobecných nákladov a ťažby. 
3/ Vnútorný kontokorent. 

 

1945 

852 1/ Hlavná kniha bilančná. 
2/ Hlavná kniha spoločnej správy a všeobecných nákladov a ťažby. 
3/ Hlavná kniha majetkových účtov a saldokonto. 
4/ Vnútorný kontokorent. 

 

1946 

853 1/ Hlavná kniha bilančná. 
2/ Majetkové účty – spoločná správa – všeobecné náklady a ťažby. 
3/ Saldokonto. 
4/ Vnútorný kontokorent. 

 



 

1947 

854 1/ Hlavná kniha bilančná. 
2/ Majetkové účty – spoločná správa – všeobecné náklady a ťažby. 
3/ Saldokonto a vnútorný kontokorent. 

 

1948 

855 1/ Hlavná kniha bilančná 
2/ Spoločná správa. 

 

2/ Spisy 

856 Obežníky č. 1 – 130. 
1919 - 1924 

491 

857 Obežníky č. 131 – 251. 
1925 – 1928 

492 

858 Obežníky č. 252 – 365. 
1929 – 1931 

492 

859 Obežníky č. 366 – 477. 
1932 – 1933 

492 

860 Obežníky č. 478 – 528. 
1934 

493 

861 Obežníky č. 529 – 577. 
1935 

493 

862 Obežníky č. 578 – 635. 
1936 

493 

863 Obežníky č. 636 – 684. 
1937 

493 

864 Obežníky č. 685 – 729. 
1937 

494 

865 Obežníky č. 730 – 814. 
1938 

494 

866 Obežníky č. 815 – 1000. 
1938 

494 

867 Obežníky č. 1 – 107. 
1939 

495 

868 Obežníky č. 108 – 149. 
1940 

495 

869 Obežníky č. 150 – 224. 
1940 

495 

870 Obežníky č. 225 – 270. 
1940 

496 

871 Obežníky č. 271 – 325. 
1941 

496 

872 Obežníky č. 326 – 392. 
1941 

496 

873 Obežníky č. 393 – 449. 
1942 

496 

874 Obežníky č. 450 – 505. 497 



 

1943 
875 Obežníky č. 506 – 564. 

1944 
497 

876 Obežníky č. 1 – 95. 
1945,1946 

497 

877 Štátne rozpočty pre podnik „Štátne lesy a majetky“ na roky 
1941, 1942, 1944, 1945. 
Finančný zákon Slov. republiky na rok 1944 /vlád. návrh/.  

498 

878 Štátny rozpočet pre podnik „Štátne lesy“ na rok 1946 498 
879 Štátny rozpočet pre podnik „Štátne lesy“ na rok 1947. 498,499 
880 Štátny rozpočet pre podnik „Štátne lesy“ na rok 1948. 499-503 
881 Štátne záverečné účty Českoslov. republiky za roky: 1926, 

1929, 1931, 1932, 1937. 
503,504 

882 Záverečné účty RŠLM: B. Bystrica, Lipt. Hrádok, Solivar 
a Žarnovica za rok 1927. 

 

883 Záverečné účty RŠLM: Banská Bystrica, Lipt. Hrádok, Solivar 
a Žarnovica za rok 1928. 

 

884 Záverečné účty RŠLM: B. Bystrica, Lipt. Hrádok, Solivar 
a Žarnovica za rok 1929. 

 

885 Záverečné účty RŠLM: Lipt. Hrádok, Solivar a Žarnovica za 
rok 1930. 

 

886 Záverečné účty RŠLM: B. Bystrica, Lipt. Hrádok, Solivar 
a Žarnovica za rok 1931. 

 

887 Záverečné účty /bilancia/ RŠLM: B. Bystrica, Lipt. Hrádok, 
Solivar a Žarnovica  a Vrchnej správy štát. lesov a majetkov 
v Jelšave za rok 1932. 

 

888 Záverečné účty /bilancia/ RŠLM: B. Bystrica, Lipt. Hrádok, 
Solivar a Žarnovica  a Vrchnej správy štát. lesov a majetkov 
v Jelšave za rok 1933. 

 

889 Záverečné účty /bilancia/ RŠLM: B. Bystrica, Lipt. Hrádok, 
Solivar a Žarnovica  a Vrchnej správy štát. lesov a majetkov 
v Jelšave za rok 1934. 

 

890 Záverečné účty /bilancia/ RŠLM: B. Bystrica, Lipt. Hrádok, 
Solivar a Žarnovica  a Vrchnej správy štát. lesov a majetkov 
v Jelšave za rok 1935. 

 

891 Záverečné účty /bilancia/ RŠLM: B. Bystrica, Lipt. Hrádok, 
Solivar a Žarnovica za rok 1936. 

 

892 Záverečné účty /bilancia/ RŠLM: B. Bystrica, Lipt. Hrádok, 
Solivar a Žarnovica za rok 1937. 

 

893 Záverečné účty /závierky/: podniku „Štátne lesy a majetky“ 
a RŠLM Banská Bystrica, Lipt. Hrádok, Solivar a Žarnovica, 
SŠM Holíč za rok 1938. 

 

894 Záverečné účty /bilancie/: podniku „Štátne lesy a majetky“, 
ÚRŠLM a RŠLM Banská Bystrica, Lipt. Hrádok, Solivar 
a Žarnovica. Riad. oravského komposesorátu za r. 1939. 

 

895 Záverečné účty /bilancie/: podniku „Štátne lesy a majetky“, 
ÚRŠLM a RŠLM Banská Bystrica, Lipt. Hrádok, Solivar 
a Žarnovica. za rok 1940. 

 



 

896 Záverečné účty /bilancie/: podniku „Štátne lesy a majetky“, 
ÚRŠLM a RŠLM Banská Bystrica, Lipt. Hrádok, Solivar 
a Zvolen, Riad. oravského komposesorátu za rok 1941. 

 

897 Záverečné účty /bilancie/: podniku „Štátne lesy a majetky“, 
ÚRŠLM a RŠLM Banská Bystrica, Lipt. Hrádok, Solivar 
a Zvolen, Riad. oravského komposesorátu za rok 1942. 

 

898 Záverečné účty /bilancie/: podniku „Štátne lesy a majetky“, 
ÚRŠLM a RŠLM Banská Bystrica, Lipt. Hrádok, Solivar 
a Zvolen za rok 1943. 

 

899 Záverečné účty /bilancie/: podniku „Štátne lesy a majetky“, 
ÚRŠLM a RŠLM Banská Bystrica, Lipt. Hrádok, Solivar 
a Zvolen za rok 1944. 

 

900 Záverečné účty /bilancie/: podniku „Štátne lesy a majetky“, 
ÚRŠL a RŠL Banská Bystrica, Košice, Lipt. Hrádok, Oravský 
Podzámok,  Zvolen a Exponovanej inšpekcie štát. lesov v 
Bratislave za rok 1945. 

 

901 Záverečné účty /bilancie/: podniku „Štátne lesy a majetky“, 
ÚRŠL a RŠL Banská Bystrica, Košice, Lipt. Hrádok, Oravský 
Podzámok, Piešťany, Revúca, Zvolen, Riad. semen. závodov 
Lipt. Hrádok a RZD Bratislava za rok 1946. 

 

902 Záverečné účty /bilancie/: ÚRŠL /len ÚP a drevosklady/, RŠL 
Banská Bystrica, Košice, Lipt. Hrádok, Oravský Podzámok, 
Piešťany, Revúca, Zvolen, Riad. semen. záv.Lipt. Hrádok, 
RDZ Bratislava za rok 1947.  

 

903 Rôzne spisy /finančná rozluka podniku „Státní lesy 
a statky“, zápisnice z porád prednostov učtární, smernice, 
účtovné osnovy a i./. 
1930 - 1948 

504–506, 
506a 

IV. Učtáreň obchodného oddelenia 

/ústrednej predajne štátnych lesov/. 
1/ Účtovné knihy. 

1939 

904 1/ Hlavná bilančná kniha. 
2/ Hlavná kniha spoločnej správy. 
3/ Saldokonto – dlžníci a veritelia. 
4/ Saldokonto - cudzina 
5/ Saldokonto – tuzemsko 

 

1940 

905 1/ Hlavná kniha spoločnej správy 
2/ Saldokonto – dlžníci a veritelia 
3/ Saldokonto – Čechy a Morava 
4/ Saldokonto – Holandsko a ostatná cudzina 
5/ Saldokonto - Maďarsko 
6/ Saldokonto - Nemecko 
7/ Saldokonto -  Slovensko 



 

 

1941 

906 1/ Hlavná kniha spoločnej správy 
2/ Saldokonto 
3/ Saldokonto – Čechy a Morava 
4/ Saldokonto - Maďarsko 
5/ Saldokonto - Nemecko 
6/ Saldokonto – ostatná cudzina 
7/Saldokonto - Slovensko 

 

1942 

907 1/ Hlavná kniha spoločnej správy 
2/ Saldokonto 
3/ Saldokonto – Čechy a Morava 
4/ Saldokonto - Maďarsko 
5/ Saldokonto - Nemecko 
6/ Saldokonto – ostatná cudzina 
7/ Saldokonto - Slovensko 

 

1943 

908 1/ Hlavná kniha spoločnej správy 
2/ Saldokonto – Čechy a Morava 
3/ Saldokonto – Maďarsko a ostatná cudzina 
4/ Saldokonto - Nemecko 
5/ Saldokonto – Slovensko 

 

1944 

909 1/ Hlavná kniha spoločnej správy 
2/ Saldokonto 
3/ Saldokonto – Čechy a Morava 
4/ Saldokonto - Maďarsko 
5/ Saldokonto – Nemecko a ostatná cudzina  
6/ Saldokonto - Slovensko 

 

1945 

910 1/ Hlavná kniha spoločnej správy 
2/ Hlavná kniha majetkových účtov 
3/ Saldokonto 
4/ Saldokonto – Maďarsko, Nemecko a ostatná cudzina 
5/ Saldokonto – Čechy a Morava 
6/ Saldokonto - Slovensko 

 

1946 

911 1/ Hlavná kniha spoločnej správy 
2/ Hlavná kniha majetkových účtov 
3/ Saldokonto 



 

4/ Saldokonto – Maďarsko, Nemecko a ostatná cudzina 
5/ Saldokonto – Čechy a Morava 
6/ Saldokonto – Slovensko A – Pon. 
7/ Saldokonto – Slovensko Por - Z 

 

1947 

912 1/ Hlavná kniha bilančná 
2/ Majetkové účty a spoločná správa  
3/ Saldokonto - cudzina 
4/ Saldokonto – Čechy a Morava /neviaz./ 
5/ Saldokonto – Slovensko a – O /neviaz./ 
6/ Saldokonto – Slovensko P – Ž /neviaz/ 

 

1948 

913 1/ Hlavná bilančná kniha 
2/ Saldokonto - cudzina 
3/ Saldokonto – Čechy a Morava 
4/ Saldokonto – Slovensko A - I 
5/ Saldokonto – Slovensko K - R 
6/ Saldokonto – Slovensko S - Ž 
7/ Karty vecných účtov, dlžníkov a veriteľov 

914 Depozitná kniha 1939 
915 Depozitná kniha 1939 - 1940 
916 Depozitná kniha 1941 - 1942 
917 Depozitná kniha 1943 
918 Depozitná kniha 1944 
 

2/ Spisy 

Korešpondencia 

1939 - 1946 

919 1 Česká banka Union /Union banka, Praha – Bratislava. 506, 507 
920 2 Baňská a hutní spoločnost, Praha 507 
921 3, 4 Československá ústřední prodejna dříví akciová společnost, 

Praha /Ústřední prodejna dříví akc.spol./. 
508 

922 5 Baťa /Zlín, Bošany, Šimonovany, Batizovce/ 508,509 
923 6, 7 SŠL Betliar /6/, RŠLM Banská Bystrica /7/ 509 
924 10 Anglo-pražská úverná banka, fil. Bratislava / prv Anglo-česko-

slovenská úverná banka/. 
510 

925 13 Magyar általános árucsereforgalmi korlátolt felelösségii 
társaság, Budapest. 

510-514 

926 14 Poštová sporiteľňa v Bratislave 514,515 
927 15 RŠLM Zvolen /pre Žarnovicaú 515 
928 16-36 Rôzne 516 
929 38 Tatra banka, fil. Bratislava 516-519 
930 40 Slovenská banka, Bratislava 519,520 
931 41 Dredoma, družstvo pre vývoz dreva, Bratislava 520-527 
932 47 Slovenská národná banka Bratislava. 528 



 

933 48 Riaditeľstvo štát. lesov – Oravský Podzámok /prv Riad. 
oravského komposesorátu/. 

528 

934 49-54 Rôzne 529 
935 55 Deutsche Handele und Hreditbank akt. ges. Bratislava. 529 
936 56-61 Rôzne 530 
937 62 Slov. všeobecná úverová banka Bratislava – Prešov. 531 
938 63 Slovenská papiereň, úč. spol. Ružomberok 531 
939 64 Ružomberská píla, úč. spol. Ružomberok 531 
940 65 Žilinská továreň na celulózu úč. spol. Žilina 531 
941 68 Živnostenská banka Praha – Bratislava 532,533 
942 69 Moravská banka Bratislava – Brno – Praha 534 
943 71 Továreň na papier úč. spol. Slavošovce 535 
944 72-76 Rôzno 535 
945 77 Česká eskomptní banka Praha 535 
946 78-96 Rôzne 536 
947 104-117 Rôzne 537 
948 118 Commerzbank A.G /pre Commerz-und Privat-Bank A.G/ 

Berlín, Hamburg, Magdeburg, Dresden, Zittau 
537 

949 119-126 Rôzne 538 
950 127 Allgemeine deutsche Credit-Austalt-Dresden-Chemnitz-

Leipzig 
538 

951 128 Kreditaustalt der Deutschen Brno – Praha 539 
952 129 Bratří Drábkové, Kruh – veľkoobchod dřívím a pila 539 
953 130-133 Rôzne 539 
954 134 Česká priemyselná banka Bratislava – Praha 540 
955 140-156 Rôzne 540 
956 157 Deutsche Bank, Berlín, Leipzig, Hamburg a i 541 
957 158-161 Rôzne 541 
958 162 Dřevoprumyslová akc. spol. Praha 541 
959 164-179 Rôzne 542 
960 180 RŠLM a SŠP – hlásenia o ukončení dodávok 542-544 
961 188-200 Rôzne 544 
962 201-229 Rôzne 545 
963 248 Salgó-Tarjáni Köszénbánya Részvény Tarsulat Budapest 545,546 
964 269-304 Rôzne 546 
965 305 Dresdner Bank – Drážďany, Berlín a i 546 
966 306-390 Rôzne 547 
967 391 Országos Falusi Kislakásepítö szöntkezet Budapest 547,548 
968 392-420 Rôzne 548 
969 465-506 Rôzne 549 
970 507 Societá nazionale zer l`importazione del laquame – S.N.I.L 

Rím – Miláno 
549,550 

971 508-523 Rôzne 550 
972 524-562 Rôzne 551 
973 563-607 Rôzne 552 
974 608-670 Rôzne 553 
975 671-781 Rôzne 554 
976 782-801 Rôzne 555 



 

 

1947 

977 1 Živnostenská banka, fil. /zastupiteľstvo/ v Bratislave 555 
978 9 Tatra banka, fil. v Bratislave 555,556 
979 17 Rôzne 556,557 
980  Rôzne  557,558 
 

1948 

981 5 Slovenská Tatra banka, n.p. fil. v Bratislave /pre Tatra banka, 
fil. v Bratislave/ 

559-561 

982  rôzne 561-564 
 

Evidencia obchodných zmlúv 

/uzávierok/. 

983 Čechy a Morava 1939  - 1944 565-567 
984 Maďarsko 1940 – 1948 568-570 
985 Rôzna cudzina 1939 - 1948 571-575 
 

X 

986 Obežníky z r. 1939 575 
987 Mesačné správy o obchodnej činnosti podniku ŠLM. 

1939 – 1941 
576 

988 Štátne rozpočty pre podnik ŠLM na rok 1939 a 1943 a pre štátne 
lesné majetky na r. 1946, príprava štát. rozpočtu na r. 1945. 

576 

989 Bilancie obchodného oddelenia za roky 1940 – 1947 576 
990 Pohľadávky domácich a zahraničných firiem k 1.jan.1939 576 
991 Mesačné a štvrťročné hlásenia a exporte. 

1939 – 1948 
576-578 

992 Potvrdenia o uskutočnenom vývoze. 
1941 – 1944 

578,579 

993 Cenníky pre Slovensko. 
1940 – 1944 

580 

994 Cenníky pre zahraničie /Maďarsko, Nemecko, Švajčiarsko/. 
1943 

580 

995 Rôzne /úradné záznamy, zastupiteľské zmluvy a i/. 580,581 
 

3/ Učtáreň drevoskladov ústrednej predajne štátnych lesov.  
a/ Účtovné knihy 

1947 

996 1/ Účtovná kniha, účty majet. A, B – ústredie Bratislava 
2/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad Bratislava 
3/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad Galanta 
4/ Účtovná kniha, účty majet. – drevosklad Komárno 
5/ Účtovná kniha, účty majet. – drevosklad Košice 
6/ Účtovná kniha, účty majet. – drevosklad Levice  
7/ Účtovná kniha, účty majet. – drevosklad Lučenec 



 

8/ Účtovná kniha, účty majet. – drevosklad Michalovce 
9/ Účtovná kniha, účty majet. – drevosklad Nitra 
10/ Účtovná kniha, účty majet. – drevosklad Nové Zámky 
11/ Účtovná kniha, účty majet. – drevosklad Piešťany 
12/ Účtovná kniha, účty majet. – drevosklad Tornaľa 
13/ Účtovná kniha, účty majet. – drevosklad Trnava  
14/ Účtovná kniha, účty majet. – drevosklad Želiezovce 
15/ Saldokonto, dlžníci – 3/2/I – jednotlivci A - S 
16/ Saldokonto, dlžníci – 3/2/I – jednotlivci S - Ž 
17/ Saldokonto, dlžníci – 3/2/II 
18/ Saldokonto, veritelia – 3/3/II 

997 1/ Účtovná kniha, účty majet. A, B – ústredie Bratislava /spoločná správa/ 
2/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad Bratislava 
3/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad D. Streda 
4/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad Galanta 
5/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad Komárno 
6/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad Košice 
7/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad Levice 
8/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad Lučenec 
9/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad Michalovce 
10/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad Nitra 
11/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad N. Zámky 
12/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad - Piešťany 
13/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad  Prešov 
14/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad Trnava 
15/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad Tornaľa 
16/ Účtovná kniha, účty majet. B, X – drevosklad Želiezovce 
17/ Saldokonto, dlžníci – 3-2-I – jednotlivci A - M 
18/ Saldokonto, dlžníci – 3-2-I – jednotlivci N - S  
19/ Saldokonto, dlžníci – 3-2-I – jednotlivci Š - Ž 
20/ Saldokonto, dlžníci a veritelia 3-2-II, 3-3-I, 3-3-II. Galanta, Komárno, Košice, Lučenec, Nitra, 
Piešťany, Želiezovce 
21/ Saldokonto, dlžníci a veritelia 3-2-II, 3-3-I, 3-3-II. Bratislava, Dun. Streda, Levice, Michalovce, 
Nové Zámky, Prešov, Tornaľa, Trnava 

 

b/ Spisy 

998 Zápisnice /revízia a likvidácia drevoskladov/, účtovná inštrukcia. 
1947,1948 

581 

999 Úhrnné výkazy práce, drevosklad Bratislava 
1948 

582 

1000 Úhrnné výkazy práce, drevosklad Dunajská Streda 
1948 

582 

1001 Úhrnné výkazy práce, drevosklad Galanta 
1948 

582 

1002 Úhrnné výkazy práce, drevosklad Komárno 
1947 – 1948 

582 

1003 Úhrnné výkazy práce, drevosklad Košice  582 



 

1947 – 1948 
1004 Úhrnné výkazy práce, drevosklad Levice 

1947 – 1948 
583 

1005 Úhrnné výkazy práce, drevosklad Lučenec 
1947 - 1948  

583 

1006 Úhrnné výkazy práce, drevosklad Michalovce 
1947 – 1948 

583 

1007 Úhrnné výkazy práce, drevosklad N. Zámky 
1948 

583 

1008 Úhrnné výkazy práce, drevosklad Piešťany 
1947 – 1948 

583 

1009 Úhrnné výkazy práce, drevosklad Prešov 
1948 

583 

1010 Úhrnné výkazy práce, drevosklad Šafárikovo /Tornaľa/  
1948 

583 

1011 Úhrnné výkazy práce, drevosklad Trnava 
1947 – 1948 

584 

1012 Úhrnné výkazy práce, drevosklad Želiezovce  
1947 – 1948 

584 

1013 Likvidačné listy drevoskladov: Piešťany, Trnava, Želiezovce 
1948 

584 

 

V. Mapy 

1014 Špeciálky /1:75 000/ so zakreslením lesov jednotlivých SŠL. České a nemecké vydanie, 
20.stor., spolu 62 listov, a to: 
1/ Banská Bystrica                               17/ Komárno 
2/ Banská Štiavnica                             18/ Košice 
3/ Bardejov                                          19/ Lanžhot a Šaštín 
4/ Bratislava                                         20/ Levice 
5/ Bretka                                              21/ Levoča 
6/ Cejkov                                             22/ Liptovský Sv. Mikuláš 
7/ Čop                                                  23/ Malacky 
8/ Dunajská Streda                              24/ Málinec 
9/ Frýdek                                             25/ Medzilaborce 
10/ Gelnica                                          26/ Nezider /2kusy/ 
11/ Giraltovce                                      27/ Nitra 
12/ Hajnáčka                                       28/ Papín 
13/ Hodonín                                        29/ Parkan 
14/ Hrčava                                          30/ Piešťany 
15/ Humenné                                      31/ Polhora a Makov 
16/ Iža                                                 32/ Prešov 
33/ Prievidza                                        48/ Turzovka 
34/ Rimavská Sobota                           49/ Tvrdošín 
35/ Rožňava                                         50/ Ústie Ipľu  
36/ Ruské                                             51/ Užhorod 
37/ Ružomberok                                   52/ Veľký Berezný 
38/ Senec                                              53/ Veselí nad Moravou 



 

39/ Sklabiná                                         54/ Vizovice 
40/ Spišská Nová Ves                          55/ Vranov nad Topľou 
41/ Stará Bystrica                                 56/ Vsetín 
42/ Stará Ľubovňa                                57/ Vysoké Tatry 
43/ Strednie Plachtince                         58/ Vyšný Svidník 
44/ Šurany                                             59/ Zlín 
45/ Topoľčany                                      60/ Ždiar - chýba 
46/ Trebišov                                          61/ Žilina 
47/ Trenčín 

 


