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Úvod 

                                   

 

Prehľad vývoja pôvodcu fondu 

 

Právne zakotvenie národných výborov predstavoval ústavný dekrét prezidenta čs. republiky 

o národných výboroch a Dočasnom národnom zhromaždení č. 18 zo 4. decembra 1944. 

Nariadením Predsedníctva SNR č. 26 Zb. nariadení SNR zo 7. 4. 1945 vznikli národné výbory 

ako miestne orgány jednotnej štátnej moci a správy. Boli stanovené zásady, podľa ktorých sa 

pre každú obec vytvorí národný výbor a zrušia sa obecné a obvodné notárske úrady. 

Pôsobnosť MNV bola stanovená:  

1. dočasným organizačným poriadkom – výnos Povereníctva pre veci vnútorné z 15. 11. 1945 

č.6633/2-II, ktorý bol uverejnený v úradnom vestníku pod č. 315/1945 a doplnok pod č. 

636/1945, 

2. dočasným rokovacím poriadkom – Výnos povereníctva pre veci vnútorné z 10. 12. 1945 č. 

7117/1-II/1, ktorý bol uverejnený v Úradnom vestníku pod č. 362/1945, 

3. dočasným kancelárskym poriadkom – výnos Povereníctva pre veci vnútorné z 12. 12. 1945 

č. 2153/1-II/1, ktorý bol uverejnený v Úradnom vestníku pod č. 370/1945. 

 Obvodný úrad MNV bol výkonným orgánom miestnych národných výborov. 

V medziach platných predpisov vykonával všetky písomné práce miestnych  národných 

výborov, podával posudky a návrhy v odborných veciach. Vykonával uznesenia a opatrenia 

orgánov miestneho národného výboru, príkazy, nariadenia a dožiadania dozorných orgánov 

a vyšších úradov. 

 Vo februári 1948 boli ustanovené na návrh miestnych akčných výborov Slovenského 

národného frontu dočasné správne komisie, ktoré pracovali do mája 1949 a nahradili správny 

aparát MNV. Vládnym nariadením č. 72/1949 Zb. bola vytvorená funkcia obvodného 

tajomníka MNV. Obvodné úrady MNV boli zrušené vládnym nariadením č. 14/1950 Zb. 

a MNV boli ustanovené ako vykonávatelia štátnej moci a správy.  

      Do obvodu Obvodného úradu MNV v Slanci patrili obce Slanec, Slančík, Slanské Nové 

Mesto, Kalša, Nový Salaš a Slanská Huta. 

 

                                             

Vývoj a dejiny archívneho fondu 

 

Spisová manipulácia sa vykonávala podľa smerníc pre spisový materiál bývalých notárskych 

úradov, aplikovaných v celom rozsahu aj na komplexnú agendu obvodných úradov miestnych 

národných výborov. Spisy boli podľa povahy členené na prezidiálne a administratívne.      

 Pre vyraďovanie písomností obvodných úradov MNV sa využívala smernica 

Povereníctva vnútra číslo 1/1-55.6-6/8-1953 a vyhláška Ministerstva vnútra číslo 

62/1953Ú1.1 zverejnené v zbierke obežníkov pre KNV č. 407/1953. Pre vyraďovanie 

účtovných písomností sa uplatňovalo vládne nariadenie č. 30/1958 Zb. z. a príslušná 

vyhláška. Zároveň boli v platnosti osobitné smernice Štátneho archívu Košice vydané pre 

vnútorné vyraďovanie písomností notárskych úradov (platné aj pre obvodné úrady MNV 1945 

– 1950) č. j. Ar-178/1966 z 28. marca 1966. 

 Spisy sú podľa povahy členené na prezidiálne a administratívne. Obvodný úrad viedol 

centralizovanú správu registratúry. Do registratúrnych denníkov sa zaznamenávali všetky 

potrebné údaje – číslo spisu, predmet podania, spôsob a dátum vybavenia. Spisy boli 

označované prezentačnou pečiatkou s dátumom a číslom podania. Spisy a spisové obaly sa 

však nevytvárali. Každé podanie, aj v tej istej veci, sa evidovalo osobitne. Spisy sa 

odovzdávali do registratúrneho strediska bez označenia a bez preberacích zoznamov.  



 

                 

Archívna charakteristika fondu 

 

Archívny materiál bol do košického okresného archívu prevzatý 21. januára 1978 

v neusporiadanom stave (prír. č. 233). Archívny fond má päť škatúľ dokumentov z rokov 

1945 – 1950. Fyzicky stav fondu  je dobrý, v nepoškodenom stave. Pri spracúvaní fondu bol 

z multiplikátov ponechaný jeden exemplár. Vyradili sme dokumenty bez trvalej 

dokumentárnej hodnoty, ktoré nemajú z hľadiska historického, právneho ani správneho 

žiadny význam. Z hľadiska ochrany archívnych dokumentov sme odstránili viditeľný prach 

a pleseň. Fond si zachoval diplomaticko-chronologickú schému usporiadania s uplatnením 

provenienčneho princípu. Štruktúra fondu je nasledovná: 

1. Úradné knihy 

1.1. Evidenčné 

2. Spisový materiál 

2.1. Registratúrne pomôcky (protokoly a indexy administratívnych spisov) 

2.2. Spisy (prezidiálne) 

3. Účtovný materiál 

 

Vo fonde sa nezachovali správne úradné knihy. Pri evidenčných úradných kníh inventárnou 

jednotkou je jedna kniha. Spisový materiál bol usporiadaný chronologicko-numericky. 

Inventárnou jednotkou je jeden ročník a spisy v rámci jedného ročníka sú uložené podľa čísla 

spisu. Administratívne  denníky nie sú súčasťou prezidiálnych spisov a preto sú začlenené do 

osobitnej kapitoly spisového materiálu. Účtovný materiál tvoria účtovné písomnosti, pri 

ktorých  inventárnou jednotkou je jeden ročník účtovných písomnosti. Zvolený spôsob 

inventarizácie spĺňa metodický pokyn č. SVS-OAR1-2013/034158-001, podľa ktorého môže 

byť výnimočne inventárnou jednotkou jeden ročník novodobých archívnych dokumentov 

zachovaných vo forme spisov, a to v prípade, ak sa z činnosti pôvodcu zachovalo malé 

množstvo archívnych dokumentov (do 3 bm). Inventárny záznam obsahuje inventárne číslo, 

rok, obsah inventárnej jednotky a číslo škatule.  

 

 

Rozbor obsahu fondu 

 

Archívny fond ObÚ MNV v Slanci je zdrojom informácií pre výskum dejín strediskovej obce 

a pridružených obcí v druhej polovici 40. rokov 20. storočia. Nachádzame v nich aj pramene 

k štúdiu každodenného života občanov. Mnoho písomností sa viaže na konfiškáciu majetkov, 

presídľovanie obyvateľov, osvedčenie o národnosti a elaboráty vojnových škôd.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam použitých skratiek 

 



CPO                      civilná protiletecká ochrana 

ČA                                Červená armáda 

ČSR                             Československá socialistická republika 

KNV                            krajský národný výbor 

MNV                            miestny národný výbor  

MSK                            miestna správna komisia    

NF                                Národný front 

NV                               národný výbor      

ObÚ MNV                   obvodný úrad miestneho národného výboru 

ONV                            okresný národný výbor 

SNR                             Slovenská národná rada 

Zb.                               zbierka 

ZNB                               Zbor národnej bezpečnosti 

ZSSR                           Zväz sovietskych socialistických republík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Protokolárny záznam o vypracovaní inventára 
 

Archívny fond Obvodný úrad MNV v Slanci 1945 – 1950 usporiadala, vnútorné vyraďovanie 

a inventarizáciu vykonala Gizela Soltészová.  

 

 

1. Úradné knihy 

A. Evidenčné 



 

Inv. č.      Časový rozsah                                 Číslo spisu                                    Číslo škatule 

 

1                1946 – 1948                                                                                                               1 

Evidencia domovských listov 

 

 

2. Spisový materiál    

A. Registratúrne pomôcky 

a. protokoly a indexy administratívnych spisov 

 

2                1945 – 1946                                                                                                               1          

Protokol 

 

3                1947                                                                                                                           1 

Protokol 

 

4                1946                                                                                                                           2 

Index 

 

5                1950                                                                                                                           2 

Protokol 

 

6                1947                                                                                                                           3         

Index 

 

7                1948                                                                                                                           3 

Index 

 

8                1949                                                                                                                           3    

Index     

 

 

B. Spisy 

a, prezidiálne spisy 

 

9                1945                                                  (8 – 125)                                                          4  

Zistenie hrobov čs. štátnych príslušníkov (8), záchrana kultúrnych a historických pamiatok 

(9), situačná správa o miestnych politických a sociálnych pomeroch (10), hlásenie o 

zamínovaných a odmínovaných územiach (16, 43), výkaz úradníkov ObÚ MNV v Slanci 

(21), inštrukcia k svedectvám o štátnom občianstve (24), súpis osôb zaistených 

a deportovaných ČA (26), vyhláška k prijímaniu uchádzačov do služieb ZNB (37), 

zriaďovanie ľudových súdov (38), menovanie štátnych úradníkov za dočasných správcov 

(40), úradné hodiny v štátnych úradoch a ústavoch (41), viazanie vkladov a depozitov 

nespoľahlivým osobám (42), vydávanie úradného vestníka pre východnú oblasť Slovenska 

(44), vysielanie vyhlášok a obežníkov Povereníctva SNR pre veci vnútorné rozhlasom (45), 

vydanie rádioprijímačov pre veliteľstvá a stanice ZNB (52), školenie pre úradníkov NV (55), 

evidencia nemeckých, maďarských a arizovaných podnikov (57), zachovávanie mlčanlivosti 

v úradných veciach (58), žiadosť Mikuláša Pigu o prijatie do služieb ObÚ MNV v Slanci 

(60), úprava Povereníctva SNR pre školstvo a osvetu k platom duchovných (64), preverenie 



obecných a okresných samosprávnych zamestnancov (67), predĺženie lehoty trvania 

železničných preukazov štátnych zamestnancov (71), zistenie početného stavu zamestnancov 

Povereníctva SNR pre veci vnútorné a ich preverenie (73), sťažnosť na MNV v Slanci (74), 

zákaz menovať dočasných a nútených správcov (77), národná správa na majetkoch Nemcov, 

Maďarov, zradcov a kolaborantov v košickom okrese (70, 78), odsun príslušníkov ČA (79), 

preverenie  štátnej, národnostnej a politickej spoľahlivosti členov NV (80, 98), vydávanie 

osvedčení o národnej a politickej spoľahlivosti národnými výbormi (82), zrušenie povolení 

pre cestovanie vo vnútrozemí (85), zákaz osobám nepriateľských alebo štátu nespoľahlivým 

nakladať s vkladmi, účtami a hodnotami uloženými vo finančných ústavoch  (87),  Mikuláš 

Kropáč, prednosta ObÚ MNV v Slanci – zisťovanie služobného pomeru (88), uznesenie 

predsedníctva SNR z 1. augusta 1945 o obsadzovaní úradov v slovensko-maďarskom 

pohraničí (91), smernice pre povýšenie úradníkov k výročiu Národného povstania (92), 

preskúmanie národnej a politickej spoľahlivosti dopravcov (93), sabotáž pomocou zápalných 

tyčiniek (94), návrh na uvalenie národnej správy na nemecké, maďarské a kolaborantské 

stavebné firmy (95), porušovanie verejného poriadku (103), spolupráca s ČA (105), evidencia 

nespoľahlivých osôb (106), systemizácia služobných miest zamestnancov v rezorte 

Povereníctva SNR pre veci vnútorné (107), dotazníky k preverovaniu duchovných (110), 

pokyny pre vedenie kroník národného odboja (113), zisťovanie národnej a politickej 

spoľahlivosti horárov (115), predpisy o hospodárení s mlynskými výrobkami (117), František 

Kudla – návrh na prijatie za kancelárskeho pomocníka a zásobovacieho referenta (117), 

zaistenie materiálu protileteckej ochrany (119).  

 

10             1946                                             (1 – 134)                                                                4 

Vyhláška o preverovaní kancelárskych síl (1), Ján Mésároš, Emil Geršák, Imrich Žoldoš – 

žiadosti o vydanie osvedčenia o národnej a štátnej spoľahlivosti (3), prijatie Františka Kudlu 

za kancelárskeho pomocníka (7), rozvrh práce pre ONV v Košiciach na rok 1946 (11), 

obsadzovanie vedúcich úradníckych miest na prinavrátenom území (13), zriadenie 

pracovných táborov (14), reorganizácia  NV v Košickom okrese (15),  Ján  Mešter, Michal 

Vrábeľ – žiadosti o vydanie osvedčenia o národnej a štátnej spoľahlivosti (16, 19), 

odstraňovanie mín na Slovensku (30), zákaz ničenia elektrických zariadení v domoch 

opustených Nemcami (32), realizácia čs.-maďarskej dohody o výmene obyvateľstva (34, 39, 

93), zaradenie asociálnych osôb do pracovných táborov (35), reorganizácia MNV v Slanci 

(36), bezpečnostné opatrenia pre zamínované oblasti (38), ilegálny prechod hraníc obyvateľmi 

Zakarpatskej Ukrajiny (44), odvedenie príjmov zo skonfiškovaných pôdohospodárskych 

majetkov (51), využívanie konfiškovaných kaštieľov (52), povolenie na konanie verejných 

zhromaždení (56), určenie odsunového tábora pre Nemcov na juhovýchodnom Slovensku 

(58), pomoc armády pri žatve (62), zachovávanie služobného tajomstva (64), pokyny pre 

konanie Týždňa detskej radosti (65), ubytovanie štátnych obvodných lekárov (69), úprava 

pomerov príslušníkov Zakarpatskej Ukrajiny (70), výkaz štátnych zamestnancov služobne 

zadelených na NV (74), stráženie poštátnených podnikov (75), nedostatky pri presídľovaní 

Slovákov z Maďarska (77), zaistenie hnuteľného majetku nespoľahlivých osôb (82), vyhláška 

o likvidovaní dočasnej správy a jej vyúčtovaní na konfiškovaných poľnohospodárskych 

majetkoch (83), prevádzanie dohody o odvoze hnuteľného majetku nútene vysťahovaných 

Maďarov (86), pašovanie tovarov za hranice (89), urýchlené vybavovanie žiadostí o milosť 

(95), podávanie žalôb na národných správcov zodpovedných za konfiškáciu nepriateľského 

majetku (97), obchodná korešpondencia spojená so zaistenými Nemcami a Maďarmi (98), 

zistenie nepriateľského majetku právnických osôb (101), ilegálne prekračovanie hraníc 

osobami z Maďarska – pokyny (90, 94, 107), zoznam čs. odbojárov popravených počas 

vojnovej Slovenskej republiky – vyžiadanie (108), exhumácia padlých príslušníkov ČA (110), 

súpis poľských štátnych príslušníkov (111), neprístojnosti pri konfiškácii nepriateľského 



majetku (114), ubytovanie štátnych zamestnancov na juhu Slovenska (118), vyhláška 

o zákaze ukrývania osôb určených na odsun (119), návšteva predsedu Zboru povereníkov 

Gustáva Husáka a povereníka vnútra Mikuláša Ferjenčíka na východnom Slovensku (120), 

železničné preukazy štátnych zamestnancov (121), účasť štátnych a verejných zamestnancov 

na uhoľných brigádach (128), právomoc splnomocnenca pre ochranu osôb maďarskej 

národnosti v ČSR (129), používanie štátnej vlajky a zástav (132),  odchod pracovných síl zo 

Slovenska do českých krajín (133), vydávanie cestovných pasov (134).            

 

11        1947                                           (1 – 166)                                                                       5 

Stíhanie porušovania služobných povinností (1), úprava vydávania výmerov o vlastníctve 

pôdy (5), výmena obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom (10, 49, 50, 56, 103), Jozef 

Schvartz a syn – konfiškácia majetku (12), nábor pracovných síl do českých zemí – zaistenie 

ponechaného majetku (24), zistenie cezhraničných pôdohospodárskych majetkov (26), 

oslobodenie od povinných naturálnych dávok a kontingentov čs. občanov ukrajinskej, 

bieloruskej a ruskej národnosti presídlených do ZSSR (27), vyúčtovanie MNV za odpredaný 

majetok po Nemcoch (30), poskytnutie existenčného minima pre bývalých čs. verejných  

zamestnancov maďarskej národnosti (33), návrh na zriadenie meštianskej školy v Slanci (34), 

boj proti alkoholizmu (37), zaistenie nehnuteľností nespoľahlivých osôb (47), , zistenie 

majetku maďarských firiem (51), májové oslavy Národnej revolúcie a Dňa víťazstva (52), 

používanie maďarského jazyka na úradoch MNV (54), obnova čs. verejnej správy na 

Slovensku (60), zákaz účasti štátnych zamestnancov na protištátnych demonštráciách (65), 

obsadzovanie úradov MNV (66), zrušenie národných správ na majetkoch presídlencov (69, 

74), úplatkárstvo v štátnom aparáte (70), oslavy 30. výročia Októbrovej revolúcie (71), 

porušovanie úradného tajomstva zamestnancami ONV a MNV (76, 109), zaraďovanie 

asociálnych osôb do pracovných táborov (25, 77), zákaz manifestácií proti jednotnej štátnej 

škole (80), odstránenie nesprávnych názvov ulíc a verejných objektov (83), zamedzenie 

návratu osobám nemeckej a maďarskej národnosti (92), Zväz protifašistických politických 

väzňov na Slovensku – návrhy umeleckých plakiet pre štátnikov (94), bezpečnostné opatrenia 

v rámci boja proti banderovcom (96), úradný styk s cudzinou v správnych záležitostiach (97), 

nedostatky pri predpisovaní prebytkov obilia úradmi MNV (104), nedostatočná činnosť 

predsedov MNV pri vybavovaní poľnohospodárskej administratívy (105), nedovolená činnosť 

dôverníkov maďarského zmocnenca Františka Wágnera (107), odstránenie znakov Slovenskej 

republiky (108), prideľovanie skonfiškovaných lesných majetkov (110), štátny a verejní 

zamestnanci – opatrenie na zamedzenie protištátnej činnosti (114), František Balog – zistenie 

domovskej príslušnosti (118), opatrenia proti banderovcom (120), reslovakizácia obyvateľstva 

(119, 122 145, 153), likvidácia CPO (122), úprava ponechaného hnuteľného majetku 

presídlencov z Maďarska (112, 128), opatrenia na zamedzenie protištátnej činnosti (134), 

zriadenie komisie pre prípravu verejno-zamestnaneckého služobného práva (135), stíhanie 

rozširovateľov nepravdivých správ  (136), premiestenie zamestnancov na južné pohraničie 

Slovenska (139), pridelenie bytov zamestnancom verejnej správy (142), obmedzenie spotreby 

elektrickej energie (148), neprístojnosti odbojových zložiek (149), Jozef Uličný – žiadosť 

o osídľovací príspevok (150), súpis bezdomovcov ukrajinskej národnosti (157), vianočný 

príspevok štátnym a verejným zamestnancom (160), prevádzanie dekrétu prezidenta republiky 

č. 108/45 Zb. o konfiškácii nepriateľského majetku (166).                

 

12        1948                                               (2 – 223)                                                                   5 

Obežník upravujúci zanechaný hnuteľný majetok presídlencov z Maďarska (2), prevádzanie 

mierovej zmluvy s Maďarskom (4, 6, 12, 52, 137), určenie platu Mikuláša Žigu (9), úprava 

používania štátneho jazyka štátnymi zamestnancami (10), revízie národných  správ (14), 

povolanie odbojových zložiek proti banderovcom (15), konfiškácia majetku Jozefa Schvarza 



a syna – odvolanie (20), prijatie Jána Fila za kancelárskeho pomocníka (22), podávanie 

mesačných situačných správ (31, 127), premiestenie nespoľahlivých zamestnancov na južné 

pohraničie Slovenska (37), zrušenie nájomnej zmluvy štátne nespoľahlivým osobám (38), 

odstránenie protikomunistických nápisov v čase volieb (40), umiestnenie presídlených 

štátnych zamestnancov (44), „očista“ národných výborov – dočasné miestne a okresné 

správne komisie a ich spolupráca s akčnými výbormi NF (42, 47), súpis počtu obyvateľov 

(56), dočasné opatrenia vo veci služobného pomeru zamestnancov odstránených z verejnej 

služby (45, 49, 60, 64, 65), urýchlené vyriešenie dôchodkov presídlencov, invalidov, vdov 

a sirôt (68), rozdelenie zdravotnej agendy v okrese (71), povolenie na rozširovanie plagátov 

(83), mimoriadna dovolenka štátnym a verejným zamestnancom pre dobrovoľnú pomoc na 

poľnohospodárskych a lesných prácach (86), návrhy a oznámenia na zaradenie osôb do 

pracovných útvarov (87, 88), volebná kampaň Týždeň osobného presvedčenia (93), zákaz 

činnosti náboženských siekt (94, 96), platová výpomoc pre samosprávnych zamestnancov 

(114, 115),  zápisnica o odovzdaní úradu MSK v Slanci (117), malý pohraničný styk 

s Maďarskom (123), prisťahovalci, reemigranti – prijímanie do štátnych a verejných služieb 

(124, 148), pohľadávky proti maďarským úradom na bývalom okupačnom území (133), nábor 

štátnych a verejných zamestnancov na výstavbu Trate mládeže (147,187), úprava čs.-

maďarskej štátnej hranice (154), započítanie vojenskej služby v býv. slovenskej armáde pre 

zvýšenie platu (162), protialkoholická poradňa Ústavu národného zdravia v Košiciach – 

žiadosť o spoluprácu (163), reemigranti z Maďarska – svedectvá o zachovalosti (164), úprava 

vyhotovenia písomností vo verejnej správe (165), kontrola pracovných výkonov národných 

výborov (169), priznanie vyrovnávacieho osobného prídavku zamestnaným reemigrantom 

(170), úrad maďarského splnomocnenca – priamy písomný styk s národnými výbormi (173), 

kartotéka obcí na Slovensku – štatistická služba ONV (182), prijatie Jána Fila do štátnej 

služby (184, 192), výzva na vypracovanie súpisu verejných zamestnancov naďalej 

pracujúcich po Viedenskej arbitráži na okupovanom území (195), Andrej Gyöngyösi – 

osvedčenie o národnosti (199), žiadosť Štefana Krajníka o sociálnu výpomoc (201), náklady 

na sťahovanie a diéty verejných zamestnancov s dvojitou domácnosťou (208), opatrenia na 

obmedzenie elektrickej energie (211), doručovanie potvrdení o národnosti (212), čestné 

občianstvo prezidentovi republiky udelené obcami Košického okresu (217), evidencia 

zamestnancov oslobodených  od vojenskej služby (220), neprístojnosti pri vydávaní 

a vyúčtovaní potravinových lístkov (222), zaistenie pohraničného pásma (223).             
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Elaborát vojnových škôd (Slanec, Slanská Huta, Kalša, Slančík, Slanské Nové Mesto, Nový 

Salaš) 

 

 

3. Účtovný materiál 

 

Slanec 

14         1945                                                                                                                                7 

Hlavná kniha vodnej dávky 

 

15         1946                                                                                                                                7 

Hlavná kniha obce, hlavná kniha dávky z nájomného, hlavná kniha hasičskej dávky, hlavná 

kniha  vodnej dávky, pokladničný denník, hlavný rozpočet  

 

16          1947                                                                                                                               7 



Hlavná kniha, hlavná kniha hasičskej dávky, hlavná kniha vodnej dávky, hlavná kniha dávky 

za psov, pokladničný denník 

 

17          1948                                                                                                                               7 

Hlavná kniha obecného hospodárenia, hlavná kniha hasičskej dávky, hlavná kniha vodnej 

dávky, hlavná kniha dávky za psov, pokladničný denník obecného hospodárstva, hlavný 

rozpočet   

 

18          1949                                                                                                                               8 

Hlavná kniha, hlavná kniha a vyrubujúci lajster dávky z nájomného a od používaných 

miestností, vyrubovací lajster vodnej dávky, hlavná kniha a vyrubujúci lajster dávky od psov, 

hlavná kniha obecnej hasičskej dávky, pokladničný denník obecného hospodárenia 

 

19          1950                                                                                                                               8 

Rozpočet 

 

Nový Salaš                                           
20          1945                                                                                                                               8        

Hlavná kniha, hlavný rozpočet, pokladničný denník 

 

21           1946                                                                                                                              8 

Hlavná kniha 

 

Slančík                    

22           1945                                                                                                                              9 

Hlavná kniha 

 

23           1950                                                                                                                              9 

Rozpočet 

 

Slanská Huta      

24           1945                                                                                                                              9 

Hlavná kniha 

 

Slanské Nové Mesto        
25           1945                                                                                                                              9 

Hlavná kniha 

 

Kalša    
26           1945                                                                                                                              9 

Hlavná kniha 

 

27           1946                                                                                                                              9 

Hlavná kniha 

                                                              

 

 

 

 

 



                                                          Register osôb 

 

B 

Balog František – 11 

 

F          

Ferjenčík Mikuláš – 10 

Filo Ján – 12 

 

G 

Geršák Emil – 10 

Gyöngyösi Andrej – 12 

 

H 

Husák Gustáv – 10 

 

K 
Krajník Štefan – 12 

Kropáč Mikuláš – 9 

Kudla František – 9, 10 

 

M 

Mésároš Ján – 10 

 

P 

Piga Mikuláš - 9 

 

S 

Schvartz Jozef – 11, 12 

 

U 

Uličný Jozef – 11 

 

W 

Wágner František – 11 

 

Z 

Žiga Mikuláš – 12 

Žoldoš Imrich – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Register miestny 

 

Č 

Česko – 11 

 

K 

Kalša, o. Košice-okolie – 13 

 

M 

Maďarsko – 10-12 

 

N 

Nový Salaš, o. Košice-okolie – 13 

 

S 

Slančík, o. Košice-okolie – 13 

Slanec, o. Košice-okolie – 13 

Slanská Huta, o. Košice-okolie – 13 

Slanské Nové Mesto, o. Košice-okolie – 13 

Slovenská republika – 10-11 

 

V 

východné Slovensko – 10 

 

Z 

Zakarpatská Ukrajina – 10 

Zväz sovietskych socialistických republík – 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Register korporácií 

 

O 

Okresný národný výbor v Košiciach – 10 

 

U 

Ústav národného zdravia v Košiciach – 12 

 

P 

Povereníctvo SNR pre veci vnútorné – 9 

 

Z 

Zbor národnej bezpečnosti – 9 

Zbor povereníkov – 10  

Zväz protifašistických politických väzňov na Slovensku – 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Register vecný 

 

A 
administratíva – poľnohospodárska – 11 

alkoholizmus – 11 

 

B 

banderovci – 11, 12 

bezdomovec – 11 

brigáda – 10 

byt – pridelenie – 11 

 

C 

cestovanie – 9 

cestovný pas – 10 

čestné občianstvo – 12 

 

Č 

Červená armáda – 9-10 

 

D 

dávky – naturálne – 11 

dekrét prezidenta republiky – 11 

Deň víťazstva – 11 

denník – pokladničný – 15, 16, 17, 18, 20 

dohoda – 10 

domovské listy – evidencia – 1 

domovská príslušnosť – 11 

doprava – 9 

dotazník – 9 

dôchodca – 12 

dôverník – 11 

 

E 

elaborát vojnových škôd – 13 

elektrická energia – 11, 12 

elektrické zariadenie – 10 

evidencia – 9 

evidencia domovských listov – 1 

exhumácia – 10 

 

F 

firma – maďarská – 11 

          – stavebná – 9 

 

H 

hájnik – lesný – 9 

hlásenie – 9 

hlavná kniha – 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 

                      – dávky z nájomného – 15 



                      – dávky za psov – 16, 17, 18 

                      – hasičskej dávky – 15, 16, 17, 18 

                       – obce – 15 

                       – obecného hospodárenia – 17 

                       – vodnej dávky 14, 15, 16, 17, 18 

hlavný rozpočet – 15, 17 

horár – 9 

hranica – ilegálny prechod – 10 

hrob – 9 

 

I 

inštrukcia – 9 

invalid – 12  

 

J 

jazyk – maďarský – 11 

 

K 

kancelársky pomocník – 9, 10, 12 

kartotéka obcí – 12 

kaštieľ – konfiškovaný – 10 

komisia – zriadenie – 11 

konfiškácia 10, 11,12 

kontingent – 11 

korešpondencia – obchodná – 10 

kronika – 9 

 

L 

lekár – obvodný – 10 

         – štátny – 10 

 

M 

majetok – 11 

              – hnuteľný – 10, 11, 12 

              – konfiškovaný – 10, 11, 12 

              – lesný – 11 

              – nepriateľský – 10, 11 

              – odpredaný – 11 

              – ponechaný – 11 

              – pôdohospodársky – 10, 11 

              – zistenie – 11 

              – poľnohospodársky – 10 

menovanie – 9 

mlčanlivosť – zachovávanie – 9 

mlynské výrobky – 9 

 

N 

nábor – 12 

nábor pracovných síl – 11 

náboženská sekta – 12 



národná správa – 9 

Národné povstanie  – 9 

národnosť – maďarská – 10, 11 

                 – nemecká – 11 

                 – ukrajinská – 11 

národný výbor – 12 

návrh – 12 

návšteva – 10 

nehnuteľnosť – 11 

 

O 

obežník – 9, 12 

obilie – prebytok – 11 

obyvateľ – počet – 12 

               – výmena – 11 

odbojová zložka – 11 

odstraňovanie mín – 10 

odsun – 9 

odvolanie – 12 

Októbrová revolúcia – 11 

opatrenia – bezpečnostné – 10, 11 

oslava – 11 

osvedčenie – 9, 10 

osvedčenie o národnosti – 12 

oznámenie – 12 

 

P 

pamiatky – kultúrne – 9 

plagát – 12 

plat – určenie – 12 

       – zaopatrovací – 9 

       – zvýšenie – 12 

podnik – poštátnený – 10 

pohraničné pásmo – 12 

pokyny – 10 

poriadok – verejný – 9 

potravinové lístky – 12 

potvrdenie o národnosti – 12 

povolenie – 9, 10, 12 

pôda – vlastníctvo – 11 

práca – lesná – 12 

          – poľnohospodárska – 12 

pracovná sila – 10 

právomoc – 10 

prednosta – 9 

predpis – 9 

predseda – 11 

presídlenec – 11, 12 

presídľovanie – 10 

preukaz – železničný – 9, 10 



preverenie – 9 

príspevok – vianočný – 11 

prisťahovalec – 12 

protialkoholická poradňa – 12 

protiletecká ochrana – 9 

protištátna činnosť – 11 

protokol – 2, 3, 5 

 

R 

rádioprijímač – 9 

reemigrant – 12 

reorganizácia – 10 

reslovakizácia – 11 

revolúcia – 11 

rozhlas – 9 

rozpočet – 19, 20, 23 

 

S 

sabotáž – 9 

sirota – 12 

situačná správa – 12 

služba – štátna – 12 

           – verejná – 12 

           – vojenská – 12 

služobné právo – 11 

služobný pomer – 12 

smernice – 9 

správa – situačná – 9 

správca – 9 

             – národná – 10 

správy – nepravdivé – 11 

sťažnosť – 9 

súd – ľudový – 9 

súpis – 9, 10, 12 

svedectvo o zachovalosti – 12 

systemizácia – 9 

škola – meštianska – 11 

          – štátna – 11 

školenie – 9 

štatistická služba – 12 

štátna hranica – 12 

štátne občianstvo – 9 

 

T 

tábor – odsunový – 10 

          – pracovný – 10, 11 

tajomstvo – služobné – 10 

Trať mládeže – 12 

týždeň detskej radosti – 10 

 



U 

ubytovanie – 10 

ulica – 11 

umelecká plaketa – 11 

úplatkárstvo – 11 

úrad – 9, 11 

        – maďarský – 12 

        – odovzdanie – 12 

úrad maďarského splnomocnenca – 12 

úradné tajomstvo – 11 

úradník – štátny – 9 

územie – prinavrátené – 10 

uznesenie – 9 

 

V 

vdova – 12 

verejná správa – 11, 12 

vestník – úradný – 9 

Viedenská arbitráž – 12 

vlajka – štátna – 10 

vojenská služba – 12 

voľby – 12 

volebná kampaň – 12 

vyhláška – 9, 10 

výkaz  – úradníkov – 9,  

            – štátnych zamestnancov – 10  

výmer – 11 

výplata – 9 

vysielanie – 9 

vyúčtovanie – 11 

 

Z 

zákaz – 9 

zamestnanec – 11, 12 

                      – premiestnenie – 11, 12 

                      – samosprávny – 9, 12 

                      – štátny – 9, 10, 11, 12 

                      – verejný – 11, 12 

zápisnica – 12 

zástava – 10 

zdravotná agenda – 12 

zhromaždenie – verejné – 10 

zistenie – 10 

zmluva – mierová – 12 

             – nájomná – 12 

zmocnenec – maďarský – 11 

znak – 11 

zoznam – 10 

zriaďovanie – 9 

žaloba – 10 



žatva – 10 

žiadosti – 9, 12 
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