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 ÚVOD 

 

 

Prehľad vývoja pôvodcu  
 
 

V súvislosti so zmenami územno-správneho členenia Slovenskej socialistickej republiky, 

upravenými zákonmi Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb. a č. 131/1970 Zb., boli od 1. 

januára 1971 opätovne zriadené krajské národné výbory. Na základe splnomocnenia Federálneho 

zhromaždenia SNR zvolila poslancov do jednotlivých krajských národných výborov. 

Východoslovenský KNV uvoľňoval poslancov pre výkon funkcie: predsedu, tajomníka, troch 

podpredsedov, predsedu Výboru ľudovej kontroly a troch predsedov posudkových sociálnych 

komisií. Na decembrovom plenárnom zasadaní Vsl. KNV roku 1971, ktoré sa konalo po voľbách 

do zastupiteľských zborov, bol za predsedu zvolený Branislav Bíroš, za podpredsedov boli 

zvolení Jozef Kubašovský, Vladimír Cirbes a Ján Fecanin. V rokoch 1971 – 1990 funkciu 3. 

podpredsedu Vsl. KNV zastávali: Ján Fecanin (1971 – 1986) a Ján Fečišín (1986 – 1900).  

Náplň činnosti 3. podpredsedu Vsl. KNV pre úsek služieb, dopravu a obchod spočívala 

v koordinovaní činnosti a v kontrolovaní plnenia úloh na úsekoch služieb, miestneho priemyslu, 

miestneho hospodárstva, hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi, obchodu, cestovného 

ruchu, dopravy a cestného hospodárstva. Usmerňoval činnosť riaditeľov a vedúcich organizácií 

na zverenom úseku, dozeral na plnenie úloh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a na 

dodržiavanie plánovacej a finančnej disciplíny. Súčasne koordinoval činnosť odborov miestneho 

hospodárstva, dopravy, obchodu a cestovného ruchu Vsl. KNV v Košiciach. Spolupracoval 

s príslušnými predsedami komisií a aktívov Vsl. KNV v Košiciach a pomáhal im pri plnení úloh. 

Organizoval prípravu materiálov predkladaných na rokovanie plenárneho zasadania a rady Vsl. 

KNV v Košiciach na zverenom úseku. Zabezpečoval vypracovanie záväzných stanovísk 

k materiálom z príslušných úsekov. Zvolával porady vedúcich odborov Vsl. KNV v Košiciach zo 

zverených úsekov za účelom hodnotenie činnosti foriem a metód práce a prijímania opatrení na 

skvalitnenie práce. Taktiež zvolával porady podpredsedov ONV a NVmK pre služby za účelom 

hodnotenia činnosti ONV i porady riaditeľov organizácií riadených a spravovaných Vsl. KNV 

v Košiciach z príslušných úsekov. Sledoval výkon štátnej správy na príslušných odboroch Vsl. 

KNV v Košiciach a navrhoval opatrenia na jeho zlepšenie. Verejne vystupoval na 

zhromaždeniach občanov a iných podujatiach organizovanými národnými výbormi 

a spoločenskými organizáciami Národného frontu. Mal povinnosť zúčastňovať sa na poradách 

a konzultáciách organizovaných vyššími stupňami riadenia i na zasadnutiach orgánov nižších 

stupňov národných výborov v kraji. 
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Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach sídlil od svojho založenia na 

Komenského ulici č. 52. Zanikol ku dňu 1. januára 1991 v súvislosti s prijatím zákona SNR č. 

472/1990 o organizácii miestnej štátnej správy. Pôsobnosť Vsl. KNV prešla na príslušné okresné 

úrady (orgány miestnej štátnej správy druhého stupňa) a obvodné úrady (prvostupňové 

integrované orgány miestnej štátnej správy). 

 

Vývoj a dejiny fondového oddelenia  

 

 

Správa registratúry a registratúrne stredisko Vsl. KNV boli začlenené v rámci odboru pre 

vnútorné veci. Registratúrne stredisko sa nachádzalo v budove sídla, registratúrne záznamy boli 

uložené aj v suterénnych priestoroch Národného výboru mesta Košice na Leninovej (dnes 

Hlavnej) ulici. Vsl. KNV v Košiciach nebol povinný podľa zákona vybudovať si vlastný archív. 

Dokumenty trvalej archívnej hodnoty odovzdával Štátnemu oblastnému archívu v Košiciach. 

V roku 1988 sa miestom uloženia registratúrnych záznamov stala budova na Vodárenskej ulici č. 

10. Správa registratúry Vsl. KNV sa riadila Spisovou službou v orgánoch národných výborov 

(MV, 1959), Spisovou službou národných výborov (MV SSR, 1976) a Smernicami MV SSR 

o spisovej manipulácii a škartačnom konaní na národných výboroch z 28. 10. 1985. Správa 

registratúry Vsl. KNV bola vedená decentralizovane. Sekretariát 3. podpredsedu pridelené spisy 

označoval registratúrnou značkou, znakom hodnoty a lehotou uloženia, k spisom vyhotovoval 

podacie denníky.  

 Časť registratúry Vsl. KNV „Spisy predsedu, podpredsedov a tajomníka“ v rozsahu 250 

fasciklov (13 bm), z toho spisy 3. podpredsedu 32 fasciklov z rokov 1975 – 1990, odovzdal Vsl. 

KNV v Košiciach v likvidácii Štátnemu oblastnému archívu v Košiciach 31. decembra 1991 

podľa návrhu na vyradenie č. ŠA-897/20-1991. Spolu s ostatnými časťami registratúry 

prevzatými tohto dňa sú uvedené pod prírastkovými číslami 488 – 508. Rozsah archívneho 

materiálu po spracovaní a inventarizovaní fondového oddelenia je 5,58 bm.  

 Projekt spracovania a sprístupnenia fondového oddelenia Vsl. KNV II., 3. podpredseda 

bol schválený oddelením riadenia archívov a registratúr odboru archívov a registratúr Sekcie 

verejnej správy MV SR pod číslom SVS-OARI-2014/011630-003 30. apríla 2014. 
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Archívna charakteristika fondového oddelenia 

 

Časové rozpätie fondového oddelenia tvoria roky 1972 – 1990 a má po spracovaní 

nasledovnú štruktúru: 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 Podacie denníky  

b. Spisy 

 

Pri usporiadaní archívnych dokumentov sme sa riadili registratúrnymi poriadkami a plánmi 

vydanými ústrednými orgánmi štátnej správy. Pre časové obdobie 1972 – 1976 sme sa riadili 

inštrukciami Povereníctva vnútra č. SVV/1-1506/59, pre obdobie 1977 – 1985 bola použitá 

príručka s názvom Spisová služba národných výborov vydaná MV SSR v roku 1976 s 

účinnosťou od 1. 1. 1977, pre obdobie 1986 – 1990 sme využili smernicu MV SSR z 28. 10. 

1985 č. VVS/1-647/1985 o spisovej manipulácii a škartačnom konaní na národných výboroch s 

účinnosťou od 1. 1. 1986. V rámci vnútorného vyraďovania boli z prebratého materiálu vylúčené 

písomnosti bez trvalej dokumentárnej hodnoty, duplikáty a spisy, ktoré boli prehodnotené do 

skupiny bez znaku A. Pri podacích denníkoch je inventárnou jednotkou jedna kniha. Inventárnu 

jednotku pri spisoch tvorí jeden ročník príslušnej registratúrnej značky. Spisy sú zoradené v 

chronologickom poradí a boli nanovo očíslované. V prípade, že spisy nemali podacie číslo, boli 

v rámci ročníka uložené ako posledné v poradí. Spisy registratúrnej značky 99 (rôzne) boli 

rozdelené do príslušných vecných skupín. Inventárny záznam pozostáva z inventárneho čísla, 

registratúrnej značky, číselného rozpätia dokumentov, ročníka a čísla škatule. Za týmito údajmi 

nasleduje obsah významnejších archívnych dokumentov s uvedením čísla spisu v zátvorke. Pri 

vyžiadaní dokumentov na štúdium bádateľ uvedie názov fondového oddelenia, inventárne číslo, 

číslo archívneho dokumentu a číslo škatule. Vo fondovom oddelení chýbajú spisové materiály z 

rokov 1971 a 1972, spis o fonde neuvádza príčiny ich straty. 
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Rozbor obsahu fondového oddelenia 

 

 
Archívne dokumenty poskytujú informácie o riadení a systematickom plánovaní rozvoja 

miestneho hospodárstva, dopravy, služieb, obchodu a cestovného ruchu vo Východoslovenskom 

kraji v období tzv. normalizácie až do pádu komunistického režimu. Umožňujú skúmať pracovné 

činnosti a výkonné rozhodnutia 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach. Zaujímavosťou 

spisového materiálu sú početne zachované tlačené pozvánky rôzneho druhu pre 3. podpredsedu 

Vsl. KNV v Košiciach, taktiež zoznamy československých partizánov a padlých vojakov počas 

SNP i lokalizácie vojenských hrobov na východnom Slovensku. Doplňujúcimi prameňmi k 

materiálom pôvodcu sú predovšetkým inventarizované fondové oddelenia – odbor dopravy, 

finančný odbor, odbor obchodu a cestovného ruchu a odbor miestneho hospodárstva. 

Archívne dokumenty usporiadala a inventár vyhotovila Mgr. Miriama Fialkovičová. 
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Zoznam použitých skratiek 

 

 

 

CR – cestovný ruch  

ČSAD – Československá štátna automobilová doprava 

ČSAO – Československé automobilové opravovne 

ČSD – Československá doprava v Prešove 

čsl. – československý  

ČSR – Česká socialistická republika 

ČSSR – Československá socialistická republika 

DPMK – Dopravný podnik mesta Košice 

KNV – krajský národný výbor 

KORT – Komerčná organizácia pre rozvoj techniky Košice  

KSČ – Komunistická strana Československa 

KS – krajská správa 

KV KSS – Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska  

MH – miestne hospodárstvo  

MHD – mestská hromadná doprava 

MNV – miestny národný výbor 

MĽR – Maďarská ľudová republika 

MsNV – mestský národný výbor 

MV a ŽP SSR – Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky 

MV SSR  – Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky 

NF – Národný front 

NDR – Nemecká demokratická republika  

n. p. – národný podnik  

NV – národný výbor 

ObNV – obvodný národný výbor 

ONV – okresný národný výbor 

OPMP – okresný podnik miestneho priemyslu 

OV KSS – okresný výbor Komunistickej strany Slovenska 

ROH – Revolučné odborové hnutie  

SlPK – Slovenská plánovacia komisia  

SNR – Slovenská národná rada  

SOU – stredné odborné učilište 

SSR – Slovenská socialistická republika  

SZSD – Slovenský zväz spotrebných družstiev 

ŠBČS – Štátna banka československá  

ÚV KSČ – Ústredný výbor Komunistickej strany Československa 

VĽK – Výbor ľudovej kontroly 

Vsl. – východoslovenský 

Zb. – zbierka  

ZDŠ – základná deväťročná škola 

ZNB – Zbor národnej bezpečnosti    

ZO KSS – základná organizácia Komunistickej strany Slovenska 

ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík 
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Východoslovenský krajský národný výbor v  Košiciach II., 

tretí podpredseda 
 

   Manipulačné obdobie I. 
 

     Ročník 1973 

 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 

 Inv. č.  Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 1  1 – 675      1972 – 1973    1 
Denník protokolovanej korešpondencie 3. podpredsedu Vsl. KNV za rok 

1972 – 1973.    

 

b. Spisy 

 57 Školenia, inštruktáže, výcvik 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 2  1 1973  1 

Výsledky školenia poslancov Vsl. KNV a ONV v študijnom roku 

1973/1974 (1).   

 101 – 108  Organizácia činnosti národných výborov 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 3  1 – 5  1973  1 

Záznam zo zasadnutia vedenia Vsl. KNV 12. marca 1973 (2), výpis 

z porady vedenia Vsl. KNV z 24. apríla 1973 (3), uznesenie sekretariátu 

Vsl. KV KSS z 3. decembra 1973 č. 171 súvisiace so zabezpečením 

úsporných opatrení v spotrebe elektrickej energie a zemného plynu vo 

Vsl. kraji (5).   

 126 – 131  Kontrola 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 4  1 – 2 1973  1 

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti národných výborov Vsl. kraja za rok 

1972 (1), správa VĽK Vsl. KNV v Košiciach o výsledku previerky 

dodržiavania Občianskeho zákonníka o dodržiavaní dodacích lehôt, cien 

a vybavovania reklamácií v oblasti platených služieb pre obyvateľstvo 

(2). 
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 151 – 157 Plánovanie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 5  1 – 12 1973  1 

Správa o úlohách národohospodárskeho plánu na rok 1973 s osobitným 

zreteľom na rozvoj služieb a miestneho hospodárstva Vsl. kraja (4), 

správa o plnení úloh plánu členských družstiev a podnikov Zväzu 

slovenských spotrebných družstiev do 30. júna 1973 (9), komentár n. p. 

Stavoinvesta Košice k plneniu plánu investičnej výstavby za rok 1973 

(10). 

 176 – 182 Financie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 6  1 – 4 1973  1 

Požiadavka odboru obchodu a CR MNV v Košiciach o zvýšenie 

finančného limitu na nákup strojného zariadenia pre podnik Reštaurácie 

Košice (1), žiadosť n. p. DPMK o udelenie finančného limitu na 

pripravovanú stavbu Primárna prípojka – Výmenikové stanice 

a sekundárne rozvody pre DPMK (2), žiadosť n. p. ČSAO Košice 

o zvýšenie finančného limitu na strojné zariadenia a technický rozvoj pre 

rok 1973 (3).  

 251 – 255 Miestne hospodárstvo 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 7  1 – 24 1973  1 

Žiadosť predsedu ONV v Spišskej Novej Vsi Františka Bobka 

o doriešenie delimitácie závodu Gekov v Gelnici (2), správa odboru 

miestneho hospodárstva Vsl. KNV v Košiciach 3. podpredsedovi Vsl. 

KNV Jánovi Fecaninovi o delimitácii prevádzky Butiker do hospodárstva 

NV, alebo do iných organizácií vo Vsl. kraji (5), žiadosť odboru 

miestneho hospodárstva ONV v Humennom o zohľadnenie jeho 

stanoviska k zrušeniu starej tehelne v Humennom (8), žiadosť n. p. 

Cestné stavby Košice o pomoc pri zabezpečovaní dodávok cementu pre 

podnik (10), správa námestníka predsedu ONV v Poprade Pavla 

Šmatláka o návrhu odstúpenia výrobných priestorov Tatranskému 

podniku MP v Kežmarku (12), postavenie n. p. Cestné stavby Košice 

medzi ostatnými podnikmi v ČSSR (14), správa ŠBČS, krajskej správy 

Košice, o hospodárskom a menovom vývoji za podniky územne 

riadeného hospodárstva za obdobie 1. polroka 1973 vo Vsl. kraji (15), 

koncepcia rozvoja výrobného družstevníctva na území mesta Košíc 

v súvislosti s plnením úloh 14. zjazdu KSČ (17), stanovisko 3. 

podpredsedu Vsl. KNV k správe Slovenského zväzu výrobných družstiev 

o stave realizácie štrukturálnych zmien v miestnom hospodárstve a vo 

výrobnom družstevníctve (21). 
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 276 – 282 Doprava 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 8  1 – 8 1973  1 

Žiadosť n. p. Cestný investorský útvar v Košiciach o preskúmanie 

rozhodnutia ONV Košice-vidiek v súvislosti s rekonštrukciou štátnej 

cesty č. I/68 v Seni (2), upozornenie 3. podpredsedu Vsl. KNV pre 

riaditeľa n. p. Cestný investorský útvar v Košiciach na zlý technicky stav 

na rekonštrukcii mostu v Muráni v súvislosti s konaním 17. ročníka 

medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska (6), žiadosť 

MNV Vaniškovce o obnovenie autobusového spoja na trati Vaniškovce – 

Bardejov (7).  

 301 – 307 Obchod  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 9  1 – 3 1973  1 

Koncepcia rozvoja obchodnej siete štátneho i družstevného obchodu vo 

Vsl. kraji a opatrenia na jeho zabezpečenie (1), analýza maloobchodnej 

siete predložená podnikovým riaditeľstvom n. p. Obchod s nábytkom (3). 

 451 – 459 Školstvo a kultúra  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 10  1 – 2 1973  1 

Nábor učňovského dorastu, stav a úroveň výchovy v podnikoch 

miestneho hospodárstva (2). 

 601 – 622 Vnútorná správa  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 11  1 – 4 1973  1 

Mimoriadna odmena riaditeľovi podniku ČSAO Košice Karolovi 

Kordíkovi pri príležitosti jeho vyznamenania (2), správa odboru 

miestneho hospodárstva Vsl. KNV v Košiciach o zhodnotení výsledkov 

previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podnikoch 

a organizáciách MH (3), návrh odmien pre vedúcich odborov za rok 1973 

(4). 
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     Ročník 1974 

 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 

 Inv. č.  Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 12  1 – 447      1974    2 
Denník protokolovanej korešpondencie 3. podpredsedu Vsl. KNV za rok 

1974.    

 

b. Spisy 

 151 – 157 Plánovanie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 13  1 – 11  1974  2 

Správa o plnení plánu investičnej výstavby za rok 1973 na úseku 

Krajskej bytovej výstavby zabezpečovanej n. p. Stavoinvesta Košice (2), 

hospodárenie podnikov miestneho hospodárstva a organizácii dopravy 

a cestného hospodárstva za rok 1973, podklady pre vypracovanie smerníc 

k návrhu 6. päťročného plánu za úsek miestneho hospodárstva (4, 5), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV ku Koncepcii rozvoja cestného 

hospodárstva SSR do roku 1990 s výhľadom do roku 2000 (10, 11).  

 176 – 182 Financie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 14  1 – 9 1974  2 

Žiadosť 3. podpredsedu MV SSR o úpravu limitov na investície 

s ročným nákladom do 1,5 mil. Kčs v roku 1974 pre n. p. ČSAD Košice 

a DPMK (1), žiadosť ONV v Rožňave o pomoc pri zabezpečení zvýšenia 

limitu na strojné investície v roku 1974 (4), správa o činnosti finančných 

správ vo Vsl. kraji za rok 1973 (5), upozornenie Rady Vsl. KNV 

v Košiciach pre všetky organizácie riadené Vsl. KNV na porušovanie 

finančnej disciplíny (6).  

 251 – 255 Miestne hospodárstvo 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 15  1 – 3 1974  2 

Pripomienky 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k správe 

Slovenského zväzu výrobných družstiev MV SSR o základných 

problémoch koncepcie rozvoja odborov služieb v 6. päťročnom pláne 

v miestnom hospodárstve a vo výrobnom družstevníctve ČSSR (3). 
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 276 – 284 Doprava 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 16  1 1974  2 

Vyjadrenie MV SSR k zabezpečovaniu prepravných úloh 

v československej medzinárodnej kamiónovej doprave a k rozdeľovaniu 

zahraničných vozidiel pre jednotlivé podniky ČSAD (1). 

 326 – 333 Výstavba 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 17  1 – 7  1974  2 

Informácia o prijatých záveroch Predsedníctva vlády SSR 16. januára 

1974 k Návrhu výstavby družobnej internátnej školy v prírode 

z príležitosti osláv 30. výročia bojov o Duklu (1), informácia o výstavbe 

závodu MEZ Mohelnice v Michalovciach (2), metodické pokyny 

k Smernici č. 1 Federálneho ministerstva pre technický a investičný 

rozvoj z 24. mája 1973 o postupe pri zvyšovaní rozpočtových nákladov 

rozostavaných stavieb (4), správa n. p. Stavoinvesta Košice o plnení 

plánu krajskej bytovej výstavby za obdobie január – august 1974 (6). 

 

Ročník 1975 

 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 

 Inv. č.  Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 18  1 – 659     1975    3 
Denník protokolovanej korešpondencie 3. podpredsedu Vsl. KNV za rok 

1975.     

 

b. Spisy 

 55 Kádrové písomnosti  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 19  1 – 2  1975  3 

Hmotná zainteresovanosť pre Alexandra Lenárta, riaditeľa n. p. Kovo-

drevo Stropkov za rok 1973 (1). 
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 57 Školenia 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 20  1 – 2 1975  3 

Materiály na semináre v rámci cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov 

(1). 

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 21  1 – 5 1975  3 

Sťažnosť poslankyne ObNV Košice-Juh Emílie Kissovej súvisiaca 

s výstavbou obchodu s potravinami a mäsom n. p. Potraviny Košice (2), 

sťažnosť Jána Helda na n. p. Zberné suroviny Prešov pre nevyplatenie 

odmeny za zlepšovací návrh (4). 

 101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 22  1 – 58 1975  3 

Pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (1-2, 4-11, 13-23, 

25-44, 46-58), informácia o požiadavkách straníckych a štátnych orgánov 

kraja Cottbus v NDR v súvislosti s uzavretím družobných stykov (12).  

 22  59 – 135  1975  4 

Pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (59-63, 65-69, 71-

76, 78-79, 81-117, 121-125, 127-132, 134), materiály k schôdzi komisie 

pre bezpečnosť cestnej premávky rady Vsl. KNV z 15. mája 1975 (70), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k riešeniu požiadaviek 

vznesených na členských schôdzach ZO KSS v roku 1975 (80), záznam 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu rady Vsl. KNV zo 17. septembra 

1975 (133). 

 126 – 131 Kontrola 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 23  1 1975  4 

Záznam z kontrolného dňa zvolaného Správou dopravy – odborom 

cestného hospodárstva MV SSR z 18. marca 1975 (1). 
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 151 – 157 Plánovanie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 24  1 – 21  1975  5 

Správa o príprave plánu na 6. päťročný plán v miestnom hospodárstve 

Vsl. kraja (3), výpis z uznesenia vlády SSR z 8. januára 1975 ku 

koncepcii rozvoja cestnej siete SSR do roku 1990 s výhľadom do roku 

2000 (6), plán práce odboru MH Vsl. KNV a správa o činnosti Krajskej 

komisie pre MH, obchod a CR na 1. polrok 1975 (7), plán úloh NV vo 

Vsl. kraji vyplývajúcich z ideovo-politického zamerania osláv 30. 

výročia oslobodenia Československa (9), informácia o návrhu 

investičných akcií štátneho a družstevného obchodu v 6. päťročnom 

pláne (10), zoznam investičných akcií na úseku dopravy riadenej Vsl. 

KNV na roky 1976 – 1980 (15), plnenie plánu v miestnom hospodárstve 

Vsl. kraja v 1. polroku 1975 (19), plnenie úloh n. p. Cestné stavby Košice 

v rámci 5. päťročného plánu (20), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach k návrhu podkladov pre prípravu smernice 6. päťročného 

plánu rozvoja hospodárstva NV Vsl. kraja (21).   

 176 – 182 Financie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 25  1 –  16 1975  5 

Ročný rozbor hospodárskej činnosti n. p. Východoslovenské dopravné 

stredisko Košice (2), ročný rozbor hospodárskej činnosti n. p. Cestné 

stavby Košice (4), hospodárske výsledky n. p. ČSAD Košice za apríl 

1975 (6), rozbor štruktúry tržieb od obyvateľstva so zameraním na predaj 

nakupovaných tovarov a výrobkov vlastnej výroby v podnikoch 

miestneho hospodárstva a výrobných družstvách Vsl. kraja (7), správa 

o výsledkoch mzdových sústav za 1. polrok 1975 za podniky 

a organizácie v hospodárstve NV vo Vsl. kraji (10), rozbor 

štrukturálnych zmien výroby v prospech služieb  obyvateľstvu a dodávok 

do trhových fondov za organizácie miestneho hospodárstva vo Vsl. kraji 

(12). 

 251 – 255 Miestne hospodárstvo  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 26  1 – 14 1975  5 

Rokovanie o delimitácii zahraničného obchodu z MV SSR na KNV (1), 

delimitácia opravovne ČSAO Trebišov do podniku Tatra Vagónka 

Poprad (4, 28), návrh odboru miestneho hospodárstva ONV Košice-

vidiek na zriadenie Okresného podniku komunálnych služieb (9), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV k správe MV SSR o vývoji 

technických a verejno-prospešných služieb a ich vplyve na tvorbu 

životného prostredia (14). 
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 26  15 – 35 1975  6 

Článok 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach „25. rokov miestneho 

hospodárstva vo Vsl. kraji“ pre časopis Rozvoj místního hospodářství (č. 

6, č. 7/1975) (15), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k správe MV SSR o hlavných problémoch využitia druhotných surovín 

v SSR (20, 24), správa Slovenského zväzu bytových družstiev MV SSR 

o situácii v spravovaní a údržbe bytového fondu NV a bytových družstiev 

v SSR (22), materiálno-technické problémy n. p. Cestné stavby Košice 

v súvislosti s prípravou plánu na rok 1976 (30), záverečná správa n. p. 

Cestné stavby Košice k štúdii surovinových zdrojov a technológií stavby 

cestných vozoviek vo Vsl. kraji (34). 

 276 – 283 Doprava  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 27  1 – 7 1975  6 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu odboru 

dopravy MV SSR na úpravu a zjednotenie činnosti dopravných stredísk 

v SSR (2), záznam a opatrenia Federálneho ministerstva dopravy 

z kontrolného dňa 1. októbra 1975 na letisku v Košiciach (4). 

 301 – 307 Obchod 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 28  1 – 24 1975  6 

Žiadosť námestníka ministra obchodu SSR Eduarda Deckera 

o dodržiavanie opatrení v zásobovaní zeleninou , ovocím a zemiakmi vo 

Vsl. kraji (1), odpoveď odboru dopravy Vsl. KNV v Košiciach na 

žiadosť o riešenie nedostatkov v zásobovaní nápojmi v okrese Košice-

vidiek (8), správa odboru obchodu a CR Vsl. KNV v Košiciach 

o výsledkoch príprav na letnú turistickú sezónu 1975 vo Vsl. kraji (10), 

zabezpečovanie zásobovania obyvateľstva zemiakmi z úrody 1975 

a tvorby zimných zásob (16), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach k návrhu Ministerstva obchodu SSR súvisiaceho s výrobou 

polotovarov v obchodných organizáciách a v potravinárskom priemysle 

(20), žiadosť n. p. Uhoľné sklady Poprad o zvýšenie limitu uhoľných 

palív na rok 1976 (24).  

 326 – 333 Výstavba 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 29  1 – 2 1975  6 

Odvolanie MNV vo Vyšnom Orlíku proti územnému rozhodnutiu odboru 
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výstavby a územného plánovania Vsl. KNV v Košiciach pre výstavbu 

vodovodu pre obec Nižný Mirošov (1), kolaudačné chyby pri výstavbe 

Domu družby (2). 

 451 – 459 Školstvo a kultúra 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 30  1 – 5 1975  6 

Správa odboru školstva Vsl. KNV v Košiciach o postupe v prijímacom 

konaní na školy 2. cyklu vo Vsl. kraji (1), informácia o uskutočnení 

výstavy obchodných zariadení a zariadení pre verejné stravovanie 

INTECO 75 v Brne (4).  

Ročník 1976 

 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky  
 

 Inv. č.  Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 31  1 – 525      1976   7 
Denník protokolovanej korešpondencie 3. podpredsedu Vsl. KNV za rok 

1976.    

 

b. Spisy 

 55 Kádrové písomnosti  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 32  1 – 6 1976  7 

Žiadosť vedúceho oddelenia dopravy odboru dopravy Vsl. KNV 

v Košiciach Václava Mayera o uvoľnenie zo zamestnania (4), menovanie 

členov palivovej komisie pri odbore obchodu a CR Vsl. KNV 

v Košiciach (5), zoznamy navrhovaných členov do rôznych komisii Vsl. 

KNV v Košiciach (6).   

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 33  1 – 4 1976  7 

Sťažnosť n. p. INPRO – inžiniersko-dodávateľská organizácia tovární 

strojárenskej techniky Praha, pracovisko Košice na neplnenie uznesenia 

rady Vsl. KNV č. 288 z 19. augusta 1975 súvisiaceho s pridelením 

prevádzkových priestorov (3), sťažnosť pracovníkov meniarní v n. p. 

DPMK súvisiaca so zmenou pracovných a mzdových podmienok 

v podniku (4). 
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 101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 34  1 – 53 1976  7 

Pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (1-6, 8, 10-15, 18-

21, 25-37, 39-41, 43-53), záznam z porady vedúcich odborov dopravy 

ONV a MsNV Košice z 22. januára 1976 (7), záznam zo zasadnutia 

Krajskej komisie pre MH, obchod a CR Vsl. KNV z 3. marca 1976 (16), 

zásady pre vypracovanie volebných programov NF (23), materiály 

k zasadaniu straníckej skupiny komunistov-poslancov Vsl. KNV z 22. 

apríla 1976 (42). 

 34  54 – 138 1976  8 

Pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (54-62, 64-67, 69-

80, 82-83, 85-86, 88-89, 92-100, 102-104, 107-115, 117, 120, 124, 129, 

131-137), materiál k zasadnutiu pléna Vsl. KV KSS Politicko-

organizačný postup zabezpečenia záverov XV. zjazdu KSČ (63), záznam 

zo zasadnutia Komisie pre MH, obchod a CR Vsl. KNV z 20. mája 1976 

(68), záznam zo 17. zasadnutia Komisie CR rady Vsl. KNV z 9. júna 

1976 (81), stanoviská 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k pripomienkam z okresných konferencií KSS vo Vsl. kraji (91), výpis 

z uznesenia vlády SSR č. 65 z 19. marca 1975 k správe o zabezpečovaní 

zákazu ručného zdvíhania a prenášania bremien nad prípustnú váhu 

ženami (116), správa KS ZNB Košice o politicko-organizačnom 

zabezpečení mesiacov zvýšenia dopravnej disciplíny na cestách SSR 

(126), plán politicko-organizačného zabezpečenia predvolebnej agitačnej 

činnosti v organizáciách MH Vsl. kraja (128). 

 34  139 – 202 1976  9 

Pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (139-160, 162-165, 

168-179, 181-195, 197-202), záznam z porady zástupcov 

potravinárskych podnikov súvisiacej s riešením vybudovania predajní 

výrobno-hospodárskej jednotky potravinárskeho priemyslu vo Vsl. kraji 

z 19. novembra 1976 (161). 

 126 – 131 Kontrola  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 35  1 – 2 1976  9 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach ku kontrolnej správe 

Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR o plnení uznesenia vlády SSR 

z 27. októbra 1971 k výrobe a financovaniu osobných ochranných 

pracovných prostriedkov (2).  
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 151 – 159 Plány 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 36  1 – 15 1976  9 

Plnenie plánu za 1. polrok 1976 a úloh 6. päťročného plánu na úseku 

výstavby ciest vo Vsl. kraji (2), podklady n. p. Cestné stavby Košice k 

plánu na rok 1976 (4), správa o kontrole plnenia plánu a výsledkoch 

hospodárenia za 1. štvrťrok 1976 (10), správa o plnení úloh plánu 

členských družstiev a podnikov SZSD k 31. marcu 1976 (11), výpis 

z uznesenia vlády SSR zo 6. apríla 1976 k správe o investorskej 

a projektovej príprave plánovaných stavieb v rokoch 1977 a 1978 (14). 

 36  16 – 41 1976  10 

Plnenie plánu spotrebných družstiev za mesiac máj 1976 (18), rozpis 

úloh a orientačných ukazovateľov 6. päťročného plánu na roky 1976 – 

1980 za hospodárstvo riadené NV vo Vsl. kraji (19), rozbor plnenia plánu 

práce n. p. Zberné suroviny Prešov za 1. polrok 1976 (22), plnenie úloh 

plánu členských družstiev a podnikov SZSD k 30. júnu 1976 (26), 

plnenie úloh plánu členských družstiev a podnikov SZSD (28-29, 35, 39), 

žiadosť n. p. Cestné stavby Košice o zmenu plánu na rok 1976 (32), 

rozpis plánu podnikov a organizácií miestneho hospodárstva Vsl. kraja 

na rok 1977 (41). 

 176 – 182 Financie  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 37  1 – 8 1976  10 

Správa Slovenského cenového úradu v Bratislave o cenovej disciplíne vo 

vybraných druhoch prác a služieb poskytovaných obyvateľstvu (4), 

správa o finančnom a menovom vývoji za hospodárske organizácie 

riadené NV vo Vsl. kraji za rok 1976 (7). 

 251 – 255 Miestne hospodárstvo  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 38  1 – 54 1976  11 

Prehľad o konaní výrobných porád podnikov a organizácií MH za 

obdobie jún 1975 – apríl 1976 (5), opatrenie na zlepšenie hospodárskej 

činnosti n. p. Cestné stavby Košice na rok 1976 (9), žiadosť Vysokej 

školy ekonomickej o uvoľnenie priestorov na Tajovského ulici č. 13 

a vysťahovanie rómskych rodín z obývaného objektu (13), koncepcia 

rozvoja závodu Vzduchotechnika Dobšiná (15), odpoveď 3. podpredsedu 

Vsl. KNV v Košiciach k žiadosti podpredsedu MsNV Košice Rudolfa 
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Schustera na zabezpečenie linky na spracúvanie farebnej fotografie pre n. 

p. Komunálne služby v Košiciach (25), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. 

KNV v Košiciach k hodnoteniu ekonomických výsledkov 

v organizáciách s novými pracovnými a mzdovými podmienkami (31), 

harmonogram integrácie podnikov bytového hospodárstva za roky 1976 

– 1980 (37), projekt Výskumného ústavu miestneho hospodárstva v 

Bratislave o koncepcii rozvoja služieb uľahčujúcich prácu žien 

v domácnosti (43), delimitácia výroby radiátorových článkov z n. p. 

KOVO Lipany do n. p. ZVL Prešov (52), materiály k zasadnutiu 

ekonomickej komisie Vsl. KV KSS z 23. decembra 1976 (54). 

 276 – 283 Doprava 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 39  1 – 19 1976  12 

Otvorenie stavby diaľnice D1 Prešov – Ličartovce (3), závery 

z celokrajského seminára súvisiaceho s výstavbou ciest a mostov do roku 

1980 vo Vsl. kraji (4), žiadosť 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

MV SSR o pomoc pri riešení koncepcie výstavby výpravnej budovy ČSD 

v Prešove (7), rozbor služieb poskytovaných motoristom podnikmi 

miestneho hospodárstva s výrobnými družstvami vo Vsl. kraji (8), 

informácie k návrhu ďalšieho rozvoja železničného uzla v Čiernej nad 

Tisou v 6. päťročnom pláne (11), koncepcia rozvoja racionalizácie práce 

na úseku dopravy, autoopravárenstva a cestného hospodárstva Vsl. kraja 

na roky 1976 – 1980 (17). 

 301 – 307 Obchod 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 40  1 – 48 1976  12 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k správe Ministerstva 

obchodu SSR o otázkach zásobovania vnútorného trhu v SSR 

potravinami (1), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k správe Ministerstva obchodu SSR o zabezpečení tovarových fondov 

a inovácie spotrebného tovaru v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch 

medzi obchodom a výrobou na rok 1976 (8), správa odboru obchodu 

a CR ONV Michalovce o príprave na letnú turistickú sezónu v roku 1976 

v okrese Michalovce (16), vyhodnotenie uznesenia rady Vsl. KNV 

v Košiciach č. 31 z 23. januára 1975 k opatreniam na riešenie problémov 

súvisiacich s rozvojom turistického ruchu na Domaši (27), správa 

o opatreniach na lepšie využívanie pracovného času podľa uznesení 

vlády ČSSR č. 345/75, vlády ČSR č. 15/76 a vlády SSR č. 215/75 za 

úsek obchodu (28), správa Komisie cestovného ruchu rady ONV Košice-

vidiek o zabezpečení rozvoja prímestských rekreačných oblastí v okrese 

v 6. päťročnom pláne (31), upozornenie 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach pre MsNV V Košiciach súvisiace s nesprávnym rozhodnutím 

MsNV v prideľovaní obchodných priestorov, vybudovaných 
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z prostriedkov na občiansku vybavenosť sídlisk (32), úprava času predaja 

v maloobchodnej sieti Ministerstvom obchodu SSR podľa potrieb 

obyvateľstva (34), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k rozboru spotreby palív v rezorte PVŽ SSR dodávaných n. p. Uhoľné 

sklady (40), informácia Ministerstva obchodu SSR o zabezpečení trhu 

zeleninou, ovocím a zemiakmi do konca roku 1976 (42). 

 326 – 333 Výstavba 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 41  1 – 11 1976  12 

Žiadosť MsNV v Košiciach o pomoc pri riešení výstavby Penziónu 

dôchodcov v Košiciach (2), záznam z rokovania MsNV v Košiciach 

o zabezpečení prípravy krajskej bytovej výstavby v meste Košice zo 16. 

januára 1976 (3), informácia n. p. KORT Košice o stave projektovej 

prípravy stavieb Areál Drevovýroby Košice-Barca a Rekonštrukcia ZDŠ 

Jasov (7), zoznam plánovaných stavieb v rokoch 1977 – 1980 (9), 

záznam z kontrolného dňa na výstavbe Vagónky Poprad, závod Trebišov 

z 8. decembra 1976 (11). 

 551 – 559 Sociálna starostlivosť 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 42  1 1976  12 

Žiadosť Františka Neuberta z Bardejova o pomoc v súvislosti s prijatím 

do Penziónu dôchodcov v Košiciach (1). 

 601 – 622 Vnútorná správa 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 43  1 – 7  1976  12 

Rozbor požiarovosti vo Vsl. kraji za rok 1975 (1), informácia odboru 

dopravy Vsl. KNV v Košiciach o zabezpečení realizácie Hlavných 

smerov mzdovej politiky v 6. päťročnom pláne (4), prehľad použitia 

prostriedkov z účelovej rezervy na zabezpečenie racionalizácie práce 

a mzdových sústav k 30. septembru 1976 (6), protokoly o vyraďovaní 

písomností 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (7). 
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Manipulačné obdobie II. 
 

Ročník 1977 

 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

Inv. č.  Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 44  1 – 488      1977    13 
Denník protokolovanej korešpondencie 3. podpredsedu Vsl. KNV za rok 

1977.    

 45  1 – 517, 1 – 658, 1 – 765   1977    13 
Denník protokolovanej korešpondencie 3. podpredsedu Vsl. KNV za rok 

1977 – 1979. 

 

b. Spisy 

 57 Školenia, inštruktáže, výcvik 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 46  1 – 4 1977  13 

Programu systematického školenia poslancov Vsl. KNV v Košiciach (2), 

cyklická príprava vedúcich pracovníkov na tému Rozbor hospodárstva 

riadeného NV (4).   

 59 Socialistické súťaženie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 47  1 – 2  1977  13 

Pripomienky ONV v Spišskej Novej Vsi k novým kritériám 

medziokresnej socialistickej súťaže NV (1), vyhodnotenie socialistickej 

súťaže pracujúcich Vsl. kraja a Zakarpatskej oblasti ZSSR za 1. polrok 

1977 (2). 

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 48  1 – 13  1977  13 

Anonymná sťažnosť na nedostatky vedúcich pracovníkov n. p. ČSAO 

Košice (1), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k sťažnosti 

MNV v Snakove v súvislosti s nedostatočným rozšírením autobusových 

spojov (3), odpoveď odboru MH Vsl. KNV v Košiciach na sťažnosť 
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Heleny Markovej súvisiacej s nedostatočnými dodávkami tepla a teplej 

vody v bytových objektoch spravovaných Bytovým stavebným 

družstvom Košice-Juh (8, 10), odpoveď odboru obchodu a CR Vsl. KNV 

v Košiciach k anonymnej sťažnosti na pracovné nedostatky riaditeľa 

podniku Podtatranské reštaurácie Kežmarok Jána Gráca (9), stanovisko 

odboru MH Vsl. KNV v Košiciach k anonymnej sťažnosti na vedúcich 

pracovníkov Komunálnych služieb v Košiciach (12).  

 79  Zasadanie orgánov a komisií NV, zápisy a uznesenia 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 49  1 – 9 1977  13 

Záznam z rokovania ONV v Rožňave súvisiaceho s problémami rozvoja 

cestnej siete v okrese Rožňava (1), materiály k rokovaniu Komisie 

odboru MH Vsl. KNV v Košiciach z 17. marca 1977 (3), záznam zo 

zasadnutia Komisie obchodu a CR Vsl. KNV v Košiciach (4), výpis 

z uznesenia vlády SSR č. 51 z 9. februára 1977 o zabezpečení prepravy 

uhlia z jednotlivých revírov v roku 1977 (7), zápisnica z porady 

podpredsedov ONV, MsNV Košice a riaditeľov dodávateľských 

a obchodných organizácií z 5. júla 1977 (8), podklady pre rokovanie 

porady vedenia Ministerstva obchodu SSR z 3. októbra 1977 (9). 

 82 Zahraničné styky 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 50  1 1977  13 

Správa 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach o výsledku študijnej cesty 

delegácie Vsl. KNV v Boršodskej župe MĽR v dňoch 30. novembra – 2. 

decembra 1977 (1).  

 101 – 108 Organizácia činnosti NV  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 51  1 – 137  1977  14 

Pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (1-2, 5-13, 15-73, 

76-78, 80-97, 101-106, 109-111, 113-117, 120-126, 128-137), zápis 

z pracovného aktívu riaditeľov Uhoľných skladov zo 14. októbra 1977 

(119). 

 116 – 121 Kádrová a personálna práca 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 52  1 – 11 1977  15 

Hmotná zainteresovanosť vedúcich hospodárskych pracovníkov 
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v obchode vo Vsl. kraji v roku 1977 (1), návrh kádrového zloženia 

orgánu KVOZ a revíznej komisie na funkčné obdobie 1977 – 1978 (2), 

informatívna správa Inšpektorátu bezpečnosti práce Košice o stave 

bezpečnosti práce, pracovných podmienok a technických zariadení 

v organizáciách Vsl. kraja (6), návrh rozdelenia finančných odmien pre 

vedúcich odborov dopravy, obchodu a MH za 2. polrok 1977 (9), zoznam 

zodpovedných funkcionárov a pracovníkov havarijnej služby na území 

mesta Košíc (11). 

 126 – 133 Kontrola 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 53  1 – 4 1977  15 

Správa z komplexnej previerky činnosti Vsl. KNV v Košiciach za úsek 

miestneho hospodárstva (2-4).  

 151 – 159 Plánovanie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 54  1 – 32 1977  15 

Plnenie úloh plánu spotrebných družstiev za december 1976 (1), plán 

hlavných úloh Okresnej komisie cestovného ruchu rady ONV 

v Michalovciach na rok 1977 (4), správa n. p. ČSAO Košice o plnení 

plánu a rozpočtu za rok 1976 (6), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach k dlhodobému výhľadu rozvoja okresu Poprad, mesta Poprad  

oblasť Vysokých Tatier do roku 1990 (13, 26), bilancia úrody 

a zabezpečenie zberu ovocia v roku 1977 vo Vsl. kraji (17), politicko-

organizačné opatrenia a uznesenie predsedníctva Krajskej odborovej rady 

v Košiciach k zabezpečeniu účasti odborových orgánov a pracujúcich na 

zostavení návrhu štátneho vykonávacieho plánu na rok 1978 (21), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k správe MV SSR 

o plnení úloh v oblasti služieb poskytovaných obyvateľstvu podnikmi 

miestneho hospodárstva a výrobnými družstvami (22), správa o plnení 

uznesenia Vsl. KV KSS z novembra 1976 súvisiaceho s rozvojom 

hutníctva, baníctva a strojárstva po 15. zjazde KSČ vo vybraných 

podnikoch Vsl. kraja (27), rozbor plnenia plánu n. p. Zberné suroviny 

Prešov za 1. – 3. štvrťrok 1977 (30), návrh plánu rozvoja závodného 

stravovania na rok 1978 (32). 

 54  33 – 39 1977  16 

Návrh plánu práce Komisie miestneho hospodárstva Vsl. KNV 

v Košiciach na rok 1978 (33), správa o plnení úloh plánu za systém 

spotrebných družstiev za október 1977 (34), správa n. p. ČSAO Košice 

o očakávanom plnení úloh plánu za rok 1977 (35), oznámenie okresného 

priemyselného podniku Koža Guma Textil Prešov o predčasnom splnení 

úloh hospodárskeho plánu v rámci 6. päťročného plánu (38). 
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 176 – 183 Financie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 55  1 – 12 1977  16 

Materiály o rozvoji poľnohospodárstva, rozpise štátneho vykonávacieho 

plánu a rozpočtu na rok 1977 v hospodárstve NV vo Vsl. kraji k druhému 

plenárnemu zasadnutiu Vsl. KNV v Košiciach (1), žiadosť Vsl. združenia 

podnikov miestneho stavebníctva Košice o pridelenie devízových 

prostriedkov na nákup strojov na výstavu Sympomech 77 v Žiline (6), 

správa Ministerstva obchodu SSR o kontrole plnenia plánu a výsledkoch 

hospodárenia za 1. štvrťrok 1977 (7-8), metodické pokyny odboru 

štátnych príjmov Ministerstva financií SSR pre vyberanie a vymáhanie 

pokút (10).   

 251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 56  1 – 37 1977  16 

Žiadosť n. p. Technické služby mesta Košice o zabezpečenie 

zásobovania náhradných dielov pre vozidlá podniku (3), informácia n. p. 

Vsl. mäsový priemysel, závod Spišská Nová Ves o organizačných 

zmenách na prevádzke v Gelnici (7), stanoviská odboru MH Vsl. KNV 

v Košiciach k návrhu delimitácie prevádzky výroby káblových bubnov 

Okresného priemyselného podniku v Kráľovskom Chlmci do n. p. Kablo 

Bratislava (11), návrh MV SSR na efektívnejšiu organizáciu a riadenie 

podnikov miestneho hospodárstva (20), stanovisko Krajskej riadiacej 

komisie pre racionalizáciu práce a mzdových sústav pri Vsl. KNV 

v Košiciach k žiadosti n. p. Komunálne služby mesta Prešov o súhlas na 

uplatnenie nových pracovných a mzdových podmienok (24), odvolanie n. 

p. Zberné suroviny Prešov proti zastaveniu prác na výstavbe 

administratívnej budovy v miestnej časti Šarišské Lúky (27). 

 276 – 284 Doprava 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 57  1 – 26 1977  17 

Žiadosť ONV v Rožňave o začatie výstavby autoservisu v meste 

Rožňava (2), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k výstavbe autobusovej stanice n. p. ČSAD Košice (4), materiál na 

rokovanie Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej premávky SSR z 15. 

marca 1977 (6), správa odboru dopravy Vsl. KNV v Košiciach o riešení 

preložky štátnej cesty 1/67 Podspády – Lysá Poľana (12), stanovisko 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k zabezpečeniu rekonštrukcie 

električiek DPMK v roku 1978 (19), žiadosť ONV v Spišskej Novej Vsi 
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o zabezpečenie dodávky veľkokapacitných autobusov pre dopravný 

závod ČSAD v Spišskej Novej Vsi (23), žiadosť n. p. Východoslovenské 

žriedla Prešov o poskytnutie pomoci v súvislosti s uzavretím 

hospodárskej zmluvy na prepravu tovaru v roku 1978 (26).  

 301 – 310 Obchod a cestovný ruch 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 58  1 – 44 1977  17 

Námety k návrhu koncepcie čsl. zahraničného CR vo vzťahu 

k socialistickým a kapitalistickým štátom (7), technicko-organizačné 

opatrenia na prípravu letnej turistickej sezóny 1977 (9), správa odboru 

obchodu a CR ONV v Michalovciach o príprave na letnú turistickú 

sezónu v roku 1977 v okrese Michalovce (12), stanovisko 3. podpredsedu 

Vsl. KNV v Košiciach k správe Výskumného ústavu obchodu Praha 

Prognózy rozvoja maloobchodnej siete v SSR do roku 2000 (14), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k hodnoteniu činnosti 

Vládneho výboru pre CR SSR (21), opatrenia na zvýšenie účinnosti práce 

aktívov spotrebiteľskej kontroly riadených pri NV (30), prehľad 

o štruktúre a rozsahu vykurovania tržnej a mimotržnej sféry uhoľnými 

palivami (31), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k návrhu koncepcie výroby polotovarov v obchodných organizáciách 

a v potravinárskom priemysle (35), informácia Vsl. KNV v Košiciach 

o situácii v zásobovaní obyvateľstva plynom propán-bután vo Vsl. kraji 

(41), rozpis limitov pevných uhoľných palív na rok 1978 (43). 

 326 – 345 Výstavba 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 59  1 – 6 1977  17 

Správa Ministerstva výstavby a techniky SSR k realizácii Integrovaného 

informačného systému v SSR (1), výstavba obchodnej jednotky potravín 

v lokalite Podhradová Košice, mapa (3), materiály k zasadnutiu 

ekonomickej komisie Vsl. KV KSS v Košiciach k plánom a výstavbe 

závodu Automatizácia železničnej dopravy Čierna nad Tisou (5). 

 451 – 455 Školstvo 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 60  1 – 2 1977  17 

Správa o realizácii školskej politiky KSČ a jej ďalších cieľoch 

v podmienkach Vsl. kraja (2). 
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 501 – 509 Pracovné sily 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 61  1  1977  17 

Žiadosť Samuela Eckhausa o poskytnutie pomoci pri hľadaní práce 

v dôchodkovom veku (1). 

 581 – 584 Požiarna ochrana 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 62  1  1977  17 

Rozbor požiarovosti vo Vsl. kraji za rok 1976 (1). 

 601 – 620 Vnútorná správa 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 63  1 – 4 1977  17 

Organizačný poriadok kopírovacieho strediska Vsl. KNV v Košiciach 

(3), opatrenia z príležitosti narodenia 15-miliónteho občana ČSSR (4). 

 

Ročník 1978 

 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 Inv. č.  Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 64  1 – 472     1978    18 
Denník protokolovanej korešpondencie 3. podpredsedu Vsl. KNV za rok 

1978.  

 

b. Spisy 

 57 Školenia, inštruktáže, výcvik 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 65  1 – 2 1978  18 

Obsahovo-tematický plán lektorskej skupiny Vsl. KV KSS pre 

národohospodársku politiku na školský rok 1977/1978 (1).  
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 58 Štatistika 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 66  1 1978  18 

Publikácia kolektívu pracovníkov Krajskej správy Slovenského 

štatistického úradu Tridsať rokov oblastných štatistických orgánov vo 

Vsl. kraji (1).  

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 67  1 – 15  1978  18 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k anonymnej sťažnosti 

na riaditeľa ČSAD v Poprade (1), vyšetrovanie anonymnej sťažnosti na 

nedodržiavanie zákona č. 41/1964 Zb. o prideľovanie bytov a zásobovaní 

obyvateľstva potravinami (2), odpoveď 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach k sťažnosti vo veci porušovania pracovnej disciplíny 

cestovným personálom ČSAD (4), nespokojnosť pracovníkov ČSAO 

Prešov s menovaním Emila Slávika za vedúceho opravovne (9), sťažnosť 

MNV Spišské Vlachy so žiadosťou o pomoc pri ponechaní Uhoľných 

skladov v Spišských Vlachoch (13), sťažnosť nájomníkov bytových 

jednotiek sídliska Stred v Rožňave na nedostatočné vykurovanie bytov 

a dodávky teplej vody (14), sťažnosť pracovníkov výpočtového strediska 

KORT v Košiciach na zrušenie výpočtového strediska (15).   

 79 Zasadanie orgánov a komisií NV, zápisy a uznesenia  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 68  1 – 10 1978  18 

Materiály k celoslovenskej porade podpredsedov KNV z 12. januára 

1978, o vytváraní siete stredných odborných učilíšť a rozpisu plánu na 

rok 1978 na úseku MH a dopravy (1), záznam z rokovania Komisie vlády 

SSR pre koordináciu zásobovania základnými potravinami z 23. januára 

1978 (2), správa k rokovaniu Rady Vsl. KNV v Košiciach o účasti Vsl. 

kraja na expozícií krajov Výstavy s predajom BRNO ´78 (4), materiály 

schôdze pléna Vsl. KV KSS v Košiciach z 18. december 1978 súvisiace 

s politicko-organizačnými opatreniami rozvoja národného hospodárstva 

(10).   
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 101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 69  1 – 42 1978  18 

Pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (1, 5-6, 8, 10-11, 

14-18, 20-23, 25, 27-32, 34, 36, 38-41), záznam z porady Vsl. KNV 

v Košiciach o zabezpečení servisu farebných televízorov vo Vsl. kraji, 2. 

marec 1978 (13), materiál na poradu funkcionárov vedenia Vsl. KNV 

v Košiciach a ONV Svidník, 14. marec 1978 (24), záznam z porady na 

OV KSS v Humennom v súvislosti s investičnou výstavbou z 27. február 

1978 (37). 

 69  43 – 116 1978  19 

Pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (43-48, 50-58, 60, 

62-64, 66, 69-87, 89, 91-105, 107-112, 114-116), záznam zo zasadnutia 

komisie obchodu a CR Vsl. KNV v Košiciach z 25. apríla 1978 (49), 

materiály k porade podpredsedov Vsl. KNV z 25. mája 1978 (61), 

záznam zo zasadnutia Komisie pre bezpečnosť cestnej premávky rady 

MsNV v Košiciach za rok 1977 (65), záznam z porady ONV Rožňava 

z príležitosti riešenia havarijného stavu cestnej siete v okrese Rožňava, 

19. júla 1978 (90), odpovede na pripomienky občanov vznesených vo 

volebných obvodoch poslancov zákonodarných zborov vo Vsl. kraji v 1. 

polroku 1978 (106), podklady pre poradu predsedov ONV za odbor 

miestneho hospodárstva Vsl. KNV v Košiciach (113).   

 116 – 121 Kádrová a personálna práca 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 70  1 – 8 1978  19 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k žiadosti riaditeľa n. 

p. Uhoľné sklady Michalovce Júliusa Peržela o udelenie výnimky pre 

tvorbu odmien a osobnej zainteresovanosti (1), žiadosť n. p. Reštaurácie 

Prešov o zvýšenie prostriedkov na krytie nákladov spojených 

s príplatkami za odpracované víkendy (6), správa o plnení opatrení na 

zníženie prevádzkových nehôd a havárií v národnom hospodárstve (7). 

 126 – 133 Kontrola  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 71  1 – 3 1978  19 

Previerka dodržiavania prevádzkových režimov v prevádzkarňach 

podnikov a organizácií miestneho hospodárstva Vsl. kraja (1), záznam 

z kontrolného dňa na akcii Homogenizácia štátnej cesty 1/50 v úseku 

Trnávka-Hriadky z 13. apríla 1978 (3).  
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 151 – 159 Plánovanie  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 72  1 – 15 1978  20 

Stanovisko odboru miestneho hospodárstva Vsl. KNV v Košiciach 

k politicko-organizačným opatreniam k plánu aktivity ROH na rok 1978 

(4), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu 

plánovanej výstavby Tržnej haly v Spišskej Novej Vsi v rokoch 7. 

päťročnice (6), stanovisko Krajskej odborovej rady k návrhu 

vykonávacieho plánu rozvoja hospodárstva NV Vsl. kraja na rok 1979 

(11), pripomienky 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k správe MV 

SSR o výhľade a hlavných smeroch rozvoja okrasného záhradníctva 

a sadovníctva v SSR do roku 1990 (12), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. 

KNV v Košiciach k podkladovej správe o koncepčných otázkach rozvoja 

okresu Košice-mesto (13), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach k návrhu na perspektívu riešenia dopravy v Košiciach do 

roku 1990 (15). 

 176 – 182 Financie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 73  1 – 9 1978  20 

Správa ŠBČS k hospodárskym organizáciám riadených NV a výrobným 

družstvám (1), žiadosť ONV v Rožňave o pomoc pri zabezpečení 

finančných prostriedkov pre opravy štátnych ciest v okrese (4), správa 

Ministerstva obchodu SSR o kontrole plnenia plánu a výsledkoch 

hospodárenia za 1. – 3. štvrťrok 1978 (8). 

 251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 74  1 – 22 1978  20 

Návrh n. p. KORT Košice na revíziu tepelných zariadení pre podniky 

a organizácie bytového hospodárstva pri KORT Košice (2), žiadosť n. p. 

Zberné suroviny Prešov o úpravu úloh štátneho vykonávacieho plánu na 

rok 1978 (10), správa o výsledkoch uplatňovania racionalizácie práce 

a mzdových sústav za rok 1977 za podniky a organizácie v hospodárstve 

národných výborov vo Vsl. kraji (13), delimitácia činnosti n. p. Kožená 

galantéria Spišská Nová Ves v prospech n. p. Kožiarske závody 

Liptovský Mikuláš (19), žiadosť Okresného stavebného podniku 

v Bardejove o vyriešenie vzájomných sporov s n. p. Cestné stavby 

Košice súvisiacich s neodovzdaním stavby prevádzky CS v Bardejove 

(20), správa n. p. ČSAD Košice o plnení hospodárskej zmluvy za rok 

1977 (21). 
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 74  23 – 48 1978  21 

Správa o príprave a zavedení komplexného experimentu riadenia 

efektívnosti a kvality v n. p. Chemko Strážske (23), správa o stave 

technickej úrovne, pracovných podmienok a ďalšej perspektívy 

prevádzky ČSAO Podolínec (24), stav sociálno-ekonomického rozvoja 

okresu Prešov (28), založenie podniku Interpress Košice, Konferenčný 

servis Medzinárodnej organizácie novinárov (31), pripomienky 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k opatreniam na účinnejšiu ochranu 

práv a potrieb občanov pri zabezpečovaní služieb (32), návrh MV SSR 

na prípravu a budovanie riadených skládok tuhého komunálneho odpadu 

(34), správa pre schôdzu ekonomickej komisie Vsl. KV KSS o vývoji 

zmennosti v strojárenských podnikoch a závodoch Vsl. kraja (36), návrh 

MV SSR na efektívnejšie organizačné usporiadanie a riadenie organizácií 

miestneho hospodárstva (39), stanovisko Slovenského výboru 

odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva k návrhu plánu 

na rok 1979 (42).   

 276 – 284 Doprava 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 75  1 – 43 1978  21 

Stanovisko odboru dopravy Vsl. KNV v Košiciach k projektu Vládneho 

výboru pre CR SSR o organizácii dopravy pre oblasť Vysokých Tatier 

(3), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu 

koncepcie budovania automatizovaných systémov riadenia 

v organizáciách dopravy v pôsobnosti Správy dopravy MV SSR (5), 

správa odboru dopravy Vsl. KNV v Košiciach o priebehu a výsledkoch 

zvýšenej dopravnej disciplíny vo Vsl. kraji v roku 1977 (9), žiadosť 

ONV v Bardejove o riešenie nepriaznivej situácie siete štátnych ciest 

v okrese (12), správy k výstavbe diaľnice D1 Prešov – Ličartovce (16), 

zásady k prijímaniu objednávok na motorové vozidlá vo Vsl. kraji (17), 

stanoviská n. p. Cestné stavby Košice a 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach k sťažnosti ONV Michalovce na nedodržanie stanovených 

termínov ukončenia stavieb realizovaných n. p. Cestné stavby Košice 

(21), správa o činnosti Pracovnej komisie pre bezpečnosť cestnej 

premávky rady Vsl. KNV v Košiciach (26), správa odboru dopravy Vsl. 

KNV v Košiciach o sanácii štátnej cesty 2/557 v úseku Holčíkovce (27), 

zoznam stavebných akcií realizovaných n. p. Cestné stavby Košice na 

rok 1978 (29), materiály k spoločnému zasadnutiu komisií dopravy Vsl. 

KNV a ONV Humenné z 20. septembra 1978 (30), pripomienky 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu zákona o cestnej doprave č. 

769/1978 (38), návrh na zabezpečenie prepravy minerálnych vôd vo Vsl. 

kraji v roku 1979 (41), oznámenie n. p. ČSAD v Košiciach o splnení úloh 

na rok 1978 (43). 
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 301 – 310 Obchod a cestovný ruch 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 76  1 – 56 1978  22 

Správa Vsl. KNV v Košiciach o zásobovaní vnútorného trhu v roku 1977 

a fondovom zabezpečení obchodných organizácií pre rok 1978 (4), 

správa Vsl. KNV v Košiciach o zabezpečení služieb autobusovej dopravy 

pre potreby letnej turistickej sezóny v roku 1978 podnikmi ČSAD (8), 

zoznam dovozu a vývozu tovarov v rámci malého pohraničného styku 

s Maďarskou ľudovou republikou (9), pripomienky 3. podpredsedu Vsl. 

KNV v Košiciach k správe Ministerstva obchodu SSR o zásobovaní 

vnútorného trhu v roku 1977 a fondovom zabezpečení obchodných 

organizácií pre rok 1978 (11), materiály k rokovaniu komisie cestovného 

ruchu rady Vsl. KNV v Košiciach, 16. marca 1978 (14), zoznam 

podnikov dodávajúcich výrobky pre vnútorný obchod a zoznamy 

nedostatkových tovarov vo Vsl. kraji v roku 1978 (16), stanovisko 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu Ministerstva obchodu SSR 

na posilnenie odvetvovej pôsobnosti ministerstiev obchodu ČSR a SSR 

(20), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k rozboru 

Ministerstva obchodu SSR o efektívnosti ubytovacích a stravovacích 

zariadení cestovného ruchu vo vybraných strediskách (21), správa odboru 

obchodu a CR ONV Michalovce o príprave na letnú turistickú sezónu 

v roku 1978 v okrese Michalovce (24), návrh Ministerstiev obchodu ČSR 

a SSR na posilnenie odvetvového riadenia vnútorného obchodu (30), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu Vládneho 

výboru pre CR SSR o rozmiestnení autokempingov a táborísk vo Vsl. 

kraji (35), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k vyčleneným limitom dodávok palív pre Vsl. kraj (36), správa 

Ministerstva obchodu SSR a Ministerstva zdravotníctva SSR  

o výsledkoch previerky stavu prevádzkovania hygienických zariadení 

v miestach sústredeného CR (39), podkladové materiály k problematike 

zásobovania ovocím a zeleninou (42), informácie k zabezpečeniu príprav 

na zimnú turistickú sezónu vo Vsl. kraji v rokoch 1978 – 1979 (46), 

žiadosť ONV v Rožňave o zlepšenie zásobovania priemyselným tovarom 

(53), sťažnosť ONV vo Vranove nad Topľou na nedostatočné 

zásobovanie mäsovými výrobkami (55).   

 326 – 345 Výstavba 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 77  1 – 11 1978  22 

Správa o. p. Reštaurácie Svidník o výstavbe hotelu B vo Svidníku k 23. 

januáru 1978 (2, 5, 11), správa n. p. Lykové textilné závody Revúca 

o projektovej pripravenosti stavby Kobercová potlač v závode 01 Revúca 

a materiál pre schôdzu ekonomickej komisie Vsl. KV KSS o opatreniach 

k dokončeniu bytov v roku 1978 (6), zoznam stavieb realizovaných 

v roku 1978 (7).  
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 401 – 411 Vodné hospodárstvo a ochrana životného  

prostredia 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 78  1 – 2 1978  22 

Riešenie nedostatku pitnej vody pre objekt na Národnej triede č. 38 

v Košiciach (1), správa Vsl. KNV v Košiciach o súčasnom stave 

a zabezpečení výstavby vodovodnej a kanalizačnej siete pri vodnom diele 

Domaša (2). 

 451 – 455 Školstvo 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 79  1 – 3 1978  22 

Žiadosť Vsl. KNV v Košiciach o zriadenie samostatnej triedy 

Podnikového inštitútu Ministerstva školstva pre uchádzačov z Vsl. kraja 

(2).   

 501 – 509 Pracovné sily 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 80  1  1978  22 

Správy odborov Vsl. KNV v Košiciach o výsledkoch plnenia opatrení 

súvisiacich s dodržiavaním zásad zákazu ručného dvíhania a prenášania 

bremien nad prípustnú váhu ženami (1). 

 581 – 584 Požiarna ochrana 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 81  1 – 2  1978  22 

Rozbor požiarovosti vo Vsl. kraji za rok 1977 (1), rozbor požiarovosti vo 

Vsl. kraji za rok 1978 (2). 

 601 – 620 Vnútorná správa  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 82  1 – 4 1978  22 

Pokyny Federálneho ministerstva spojov Praha pre úpravu adresnej 

strany listových zásielok (2), návod MV SSR na postup NV pri 

zabezpečovaní ochrany verejného poriadku pri táborení a stanovaní (3). 
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Ročník 1979 

 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

 57 Školenia, inštruktáže, výcvik 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 83  1 – 4 1979  23 

Autorská zmluva 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k vypracovaniu 

prednášky na seminár Poslanie NV v rozvoji zotavenia a CR v rozvinutej 

socialistickej spoločnosti (2).  

 59 Socialistické súťaženie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 84  1 – 2 1979  23 

Správa Vsl. KNV v Košiciach o opatreniach k zabezpečeniu uznesenia 

vlády SSR č. 234/78 z 16. augusta 1978 k vynálezcovskej 

a zlepšovateľskej činnosti za roky 1976 – 1977 (1).  

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 85  1 – 3 1979  23 

Odpoveď 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach na sťažnosť 

Bartolomeja Michlíka súvisiacu s nedostatkom potravín pre diabetikov 

v meste Poprad (3). 

 79 Zasadanie orgánov a komisií NV, zápisy a uznesenia 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 86  1 – 11 1979  23 

Materiály pre schôdzu podpredsedov KNV a námestníka primátora 

hlavného mesta SSR Bratislavy, 1. február 1979 (1, 10), materiály pre 

poslancov na 13. plenárne zasadnutie Vsl. KNV v Košiciach, 29. jún 

1979 (5), materiály pre poslancov na 14. plenárne zasadnutie Vsl. KNV 

v Košiciach, 25. september 1979 (10). 
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 101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 87  1 – 59 1979  23 

Pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (2, 6-17, 19, 21-29, 

31-33, 35-39, 41-44, 46, 49-56, 58-59), odpovede odborov Vsl. KNV 

v Košiciach na pripomienky poslancov z plenárnych zasadaní Vsl. KNV 

(47), záznam z porady zástupcov Vsl. KNV v Košiciach, ONV Prešov, 

Transakta, podnik zahraničného obchodu a podniku IMOVA Sabinov 

z 24. októbra 1979 (48). 

 116 – 121 Kádrová a personálna práca 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 88  1 – 5 1979  23 

Zhodnotenie Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR vybraných 

ukazovateľov pracovného prostredia za rok 1977 (1), stanovisko 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach a správy odborov Vsl. KNV 

v Košiciach o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov 

pracovníkom organizácií miestneho hospodárstva Vsl. kraja (2). 

 151 – 159 Plánovanie  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 89  1 – 18 1979  24 

Rozbor plnenia plánu n. p. Zberné suroviny Prešov za 1. štvrťrok 1979 

(3), správa OV KSS v Prešove o plnení záverov 15. zjazdu KSČ, 

uznesení 7. zasadnutia ÚV KSČ v oblasti uspokojovania hmotných 

potrieb obyvateľstva a rozvoja vnútorného obchodu a služieb (7), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach a vybraných odborov 

Vsl. KNV v Košiciach k správe MsNV v Košiciach o stave 

zabezpečovania rozvoja okresu Košice-mesto v rokoch 7. päťročného 

plánu (8), informácia odboru dopravy Vsl. KNV v Košiciach o návrhu 

plánov pre rok 1980 (9), odpoveď 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

na stanovisko Slovenského výboru odborového zväzu pracovníkov 

miestneho hospodárstva k návrhu štátneho vykonávacieho plánu rozvoja 

MH SSR na rok 1980 (11), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach ku koncepcii MV SSR týkajúcej sa vybavenosti služieb 

strojárskym zariadením poskytovaných organizáciám MH v ČSSR v 7. 

päťročnom pláne (17). 
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 176 – 183 Financie  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 90  1 – 7 1979  24 

Žiadosť ONV Poprad o zvýšenie finančných prostriedkov pre úsek 

dopravy (4), správa o kontrole plnenia plánu a výsledkoch hospodárenia 

za 1. štvrťrok 1979 (5), správa o kontrole plnenia plánu a výsledkoch 

hospodárenia za 3. štvrťrok 1979 (7). 

 251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 91  1 – 31 1979  25 

Správa Krajskej riadiacej komisie pre racionalizáciu práce a prestavbu 

mzdových sústav pri Vsl. KNV o výsledkoch racionalizácie práce 

a mzdových sústav v podnikoch a organizáciách riadených NV vo Vsl. 

kraji (5), informácia n. p. ČSAD Košice o zlepšení stavu bezpečnosti 

práce, technických zariadení a pracovných podmienok v učňovských 

strediskách (7), správa MV SSR o úsporných opatreniach na úseku 

energetiky v podnikoch a organizáciách miestneho hospodárstva 

a bytového hospodárstva SSR (9), žiadosť n. p. ČSAO Košice o súhlas so 

zriadením odstavnej plochy pre novú opravovňu ČSAO Podolínec (12), 

správa MV SSR o úlohách miestneho hospodárstva týkajúcich sa tretej 

etapy zavádzania nových učebných odborov (20), výroba 

technologického zariadenia na výrobu hliníkových tanierov (21), žiadosť 

n. p. ZDROJ Košice o pomoc pre urýchlené ukončenie výstavby 

veľkoobchodného skladu v Košiciach (25), odpoveď 3. podpredsedu Vsl. 

KNV v Košiciach k sťažnosti MsNV v Košiciach súvisiacej so 

stavebnými problémami n. p. Cestné stavby Košice v rámci projektu 

Úprava Myslavského potoka (28).  

 276 – 284 Doprava 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 92  1 – 30 1979  25 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k správe o plnení 

uznesenia vlády SSR č. 138/75 a opatrení na zvýšenie bezpečnosti 

cestnej premávky za rok 1978 (7), žiadosť ONV v Rožňave o poskytnutie 

finančných prostriedkov na opravy ciest v okrese (8), materiály na 

rokovanie pracovnej komisie pre bezpečnosť cestnej premávky rady Vsl. 

KNV v Košiciach týkajúci sa opatrení na zabezpečenie dopravnej 

disciplíny na cestách Vsl. kraja (9), správa odboru dopravy Vsl. KNV 

v Košiciach o opatreniach na zlepšenie stavu vo výstavbe diaľnice D1 

Prešov – Ličartovce (14), koncepcia riešenia dopravného systému mesta 

Košíc v 7. päťročnom pláne (15), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach k akcii Dostavba závodu ČSAD Poprad (18), návrh Vsl. 
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KNV v Košiciach na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v rokoch 

1981 – 1985 vo Vsl. kraji (19), stanoviská vybraných odborov Vsl. KNV 

v Košiciach k programu n. p. ZDROJ Košice, ČSAD Košice a Vsl. 

Žriedla Prešov k preprave minerálnych vôd (25). 

 301 – 310 Obchod 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 93  1 – 36 1979  25 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu zásad 

Ministerstva obchodu SSR na koordináciu budovania a rozmiestňovania 

kapacít obchodu v mestách (5), stanoviská vybraných odborov Vsl. KNV 

v Košiciach k zásadám Ministerstva obchodu SSR týkajúcich sa 

stravovania pracovníkov obchodu a služieb (7), správa Štátnej obchodnej 

inšpekcie Bratislava o výsledku previerky výroby a kvality zmrzliny (9), 

prehľad údajov o rozsahu činnosti organizácií rekreačných služieb a CR 

(10), správa odboru obchodu a CR ONV v Michalovciach o politicko-

organizačných opatreniach k zásobovaniu vnútorného trhu palivovým 

drevom v roku 1979 (17), správa odboru rezortnej kontroly Ministerstva 

obchodu SSR z previerky plnenia opatrení ochrany spotrebiteľa na úseku 

obchodu riadeného NV vo Vsl. kraji (24), správa n. p. Zelenina Košice 

o príprave a rozvoji dodávateľsko-odberateľských vzťahov zameraných 

na nákup ovocia (34), správa ONV v Michalovciach o príprave na letnú 

turistickú sezónu v roku 1979 (36). 

 93  37 – 61 1979  26 

Rámcové zásady starostlivosti o hygienu a čistotu na predajniach 

a závodoch verejného stravovania vo Vsl. kraji (38), stanovisko 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k rozboru MV SSR týkajúceho sa 

stavu uspokojovania dopytu po platených službách a návrh ich rozvoja 

v 7. päťročnom pláne (42), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach k návrhu Ministerstva obchodu SSR súvisiaceho s úpravou 

času predaja v nepotravinárskych predajniach (44), žiadosť MsNV 

v Košiciach o riešenie nedostatkov v zásobovaní priemyselným tovarom 

(47), správa košického krajského inšpektorátu Štátnej obchodnej 

inšpekcie v Bratislave o výsledku previerky stavu zásobovania predajní 

mäsom a mäsovými výrobkami (48), záznam z rokovania komisie vlády 

SSR pre koordináciu zabezpečovania vnútorného trhu najdôležitejšími 

druhmi tovaru z 1. novembra 1979 (53), návrh Ministerstva obchodu 

SSR na realizáciu zmien v zdokonalení riadenia hospodárstva NV na 

úseku vnútorného obchodu (55), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach k správe odboru obchodu a CR Vsl. KNV v Košiciach 

o výsledkoch previerky stavu prevádzkovania hygienických zariadení 

v miestach sústredeného CR vo Vsl. kraji (61). 
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 326 – 345 Výstavba 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 94  1 – 7 1979  26 

Materiály k schôdzi ekonomickej komisie Vsl. KV KSS súvisiace 

s výstavbou podmieňujúcich investícií na sídlisku Sekčov v Prešove 

a kanalizačnom zberači v Košiciach (1), informácia Vsl. KNV 

v Košiciach k účasti na kontrolnom dni hotela B vo Svidníku (4), zoznam 

stavieb realizovaných účelovou investičnou výstavbou v hospodárstve 

NV Vsl. kraja v roku 1979 (5), žiadosť 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach o udelenie výnimky na čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu 

na akciu Práčovňa a čistiareň Michalovce (7). 

 401 – 411 Vodné hospodárstvo a ochrana životného 

prostredia 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 95  1  1979  26 

Správa Elektrárne Vojany o plnení opatrení proti nadmernému 

znečisťovaniu ovzdušia a vody (1). 

 451 – 455 Školstvo 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 96  1 – 6  1979  26 

Žiadosť Juraja Hvižďaka o poskytnutie krajského štipendia pre dcéru 

Antóniu, poslucháčke Konzervatória v Košiciach (4), nedostatočné 

kádrového obsadenie na novozriadenom Strednom odbornom učilišti 

miestneho hospodárstva v Kežmarku (5-6).  

 

Ročník 1980 

 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 Inv. č.  Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 97  1 – 346      1980    26 
Denník protokolovanej korešpondencie 3. podpredsedu Vsl. KNV za rok 

1980.    
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b. Spisy 

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 98  1 – 2 1980  26 

Anonymná sťažnosť na nesprávny postup pracovníkov n. p. KORT 

Košice (1). 

 64 Racionalizácia a mechanizácia 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 99  1 – 2 1980  26 

Vyhodnotenie plnenia komplexnej socialistickej racionalizácie za rok 

1980 (2). 

 71 Ceny 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 100  1 1980  26 

Výpis z komplexného plánu cenových previerok na 1. polrok 1980 (1). 

 79 Zasadanie orgánov a komisií NV, zápisy a uznesenia 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 101  1 – 6  1980  26 

Záznam z rokovania Ministerstva financií a Vsl. KNV v Košiciach z 25. 

marca 1980 o zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SSR 

č. 366/1979 (2), porada MV SSR a Vsl. KNV v Košiciach z 22. marca 

1980 o vybraných problémoch na úseku dopravy a MH (3), informácia 

Vsl. KNV v Košiciach o plnení uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ 

o ďalšom rozvoji čsl. výchovno-vzdelávacej sústavy na úseku MH vo 

Vsl. kraji (5). 

 101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 102  1 – 32 1980  27 

Záznam z rokovania Vsl. KNV v Košiciach o zásobovaní obyvateľstva 

plynom a ďalšieho rozvoja plynofikácie Vsl. kraja (1), pozvánky pre 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (4-6, 11-18, 21-26, 29-31), záznam 

z celoslovenskej porady podpredsedov Vsl. KNV a námestníka primátora 

hlavného mesta SSR Bratislavy z 8. februára 1980 týkajúci sa výchovy 
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učňovského dorastu, činnosti Výskumného ústavu MH za rok 1979 

a problémov na úseku dopravy a MH (7), materiály pre poradu predsedov 

ONV z 13. marca 1980 (8).  

 116 – 121 Kádrová a personálna práca  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 103  1 – 12 1980  27 

Návrh 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach na udelenie medailí Za 

zásluhy o rozvoj Vsl. kraja pre rok 1980 za úsek dopravy, obchodu a MH 

(1), smernica Ústrednej rady odborov o úlohách orgánov ROH pri plnení 

programov a plánov kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja v 7. 

päťročnom pláne (3), komplexné pracovno-politické hodnotenie riaditeľa 

n. p. KORT Košice Jána Viňanského v roku 1980 (4), správa Vsl. KNV 

v Košiciach o odstraňovaní prác zakázaných ženám v organizáciách 

riadených NV vo Vsl. kraji (10), politicko-organizačné zabezpečenie 

hodnotenia poslancov NV vo Vsl. kraji za volebné obdobie 1976 – 1981 

(11), žiadosť podpredsedu ONV v Michalovciach Michala Váradyho 

o opätovné preverenie jeho komplexného hodnotenia predloženého OV 

KSS v Michalovciach (12). 

 151 – 159 Plánovanie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 104  1 – 33 1980  27 

Záznam z porady Slovenskej plánovacej komisie vo veci výstavby 

diaľnice D1 v Prešove (3), podklady Vsl. KNV v Košiciach k správe pre 

Predsedníctvo ÚV KSČ a vládu ČSSR o príprave opatrení na 

zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva po 

roku 1980 (13), správa Vsl. KNV v Košiciach o plnení plánu za 1. polrok 

1980 v hospodárstve NV vo Vsl. kraji (14), správa 3. podpredsedu Vsl. 

KNV v Košiciach o úprave plánu krajskej bytovej výstavby na rok 1980 

(16), výzva 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach pre ONV vo Vsl. kraji 

o zdôvodnenie neplnenia úloh v 6. päťročnom pláne (18), záznam 

z rokovania SlPK a podpredsedov KNV týkajúceho sa prehodnotenia 

návrhov 7. päťročného plánu za hospodárstvo NV na obdobie 1981 – 

1985 (24), žiadosť 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach o komplexnú 

úpravu plánu podniku Východoslovenské vodárne a kanalizácie Košice 

(26), správa o činnosti Vsl. KNV v Košiciach od volieb v roku 1976 (33). 

 176 – 183 Financie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 105  1 – 5 1980  27 

Všeobecné podmienky ŠBČS pre poskytovanie prevádzkových 

a investičných úverov v roku 1980 v podnikoch regionálneho 
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hospodárstva a výrobných družstiev (2), ročná správa o výsledkoch 

rozboru hospodárskej činnosti a kontrole plnenia plánu za rok 1979 (3), 

správa o kontrole plnenia plánu a výsledkoch hospodárenia za 1. štvrťrok 

1980 (5). 

 105  6 – 18 1980  28 

Zvýšenie finančných prostriedkov na strojné investície pre podniky 

a organizácie riadené NV vo Vsl. kraji (7, 10, 13), stanovisko 

predsedníctva Krajskej odborovej rady k návrhu vykonávacieho plánu, 

rozpočtu a finančného plánu na rok 1981 za hospodárstvo NV Vsl. kraja 

(14). 

 251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 106  1 – 36 1980  28 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu MV SSR na 

efektívnejšie organizačné usporiadanie a riadenie organizácií miestneho 

hospodárstva (1), správa n. p. Východoslovenské mliekarne Košice 

o zabezpečení rekonštrukčných prác mliekarenského závodu 

v Kráľovskom Chlmci (5), správa odboru MH Vsl. KNV v Košiciach 

o predaji bytov do osobného vlastníctva občanom zo štátneho bytového 

fondu vo Vsl. kraji (12), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach k zásadám MV SSR upravujúcim jednotný postup 

integračného procesu v organizáciách MH (13), tabuľkové prehľady 

potrieb opráv a modernizácie bytového fondu vo Vsl. kraji (20), 

stanoviská ONV vo Svidníku a vybraných odborov Vsl. KNV 

v Košiciach k analýze hospodárenia Okresného stavebného podniku 

Svidník (23), stanovisko odboru MH Vsl. KNV v Košiciach k správe MV 

SSR o plnení dodávok bilancovaných materiálov a surovín pre 

organizácie MH a výrobných družstiev v roku 1980 (24), stanovisko 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k správe MV SSR o predaji bytov do 

osobného vlastníctva podľa zákona č. 30/1978 Zb. (25), predčasné 

splnenie ročného plánu v investičnej výstavbe cestnej siete vo Vsl. kraji 

n. p. Cestné stavby Košice (31). 

 276 – 284 Doprava 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 107  1 – 12 1980  28 

Správy n. p. ZDROJ Košice a n. p. Východoslovenské žriedla Košice 

o problémoch pri zabezpečovaní prepravy minerálnych vôd vo Vsl. kraji 

(3), žiadosť Jednotného roľníckeho družstva v Gemeri o povolenie na 

odpredaj autobusu od n. p. ČSAD Košice (6), stanovisko 3. podpredsedu 

Vsl. KNV v Košiciach k správe Výboru ľudovej kontroly SSR 

o výsledku previerky využívania prostriedkov cestnej nákladnej 

automobilovej dopravy v SSR (8), zoznam investičných plánovaných 



43 
 

stavieb štátnych ciest vo Vsl. kraji na obdobie 7. päťročného plánu (10), 

správa n. p. Inžinierske stavby Košice o výstavbe diaľnice D1 Prešov – 

Ličartovce vo Vsl. kraji (12). 

 107  13 – 20 1980  29 

Návrh novelizácie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(13), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k správe 

námestníka ministra všeobecného strojárenstva ČSSR Františka 

Trávnička súvisiacej so zabezpečením rozvoja opravárstva úžitkových 

automobilov v rokoch 7. päťročného plánu (15), stanovisko 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu vyhlášky Federálneho 

ministerstva dopravy o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre 

motorovú dopravu (17, 19).    

 301 – 310 Obchod a cestovný ruch 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 108  1 – 21 1980  29 

Smernice Ministerstva obchodu SSR z 29. decembra 1979 o hospodárení 

s výrobkami spotrebnej povahy pri overovaní úžitkových vlastností (1), 

zásady Ministerstva obchodu SSR na vykonanie organizačných zmien na 

úseku uhoľných skladov (5), rozpis fondu dodávok výrobkov z mäsa do 

trhových fondov v 2. štvrťroku 1980 (6), zásady odboru obchodu a CR 

Vsl. KNV v Košiciach k čerpaniu dovoleniek a času predaja v letnej 

turistickej sezóne v roku 1980 (10), vyhodnotenie vnútorného trhu v 1. 

polroku 1980 Ministerstvom obchodu SSR (12), správa Ministerstva 

obchodu SSR o kontrole plnenia plánu a výsledkoch hospodárenia za 1. 

polrok 1980 (13), informácia Ministerstva obchodu SSR o vývoji 

v zásobovaní vnútorného trhu SSR tuhými palivami (14), správa 

Slovenského zväzu výrobných družstiev Bratislava o materiálnom 

zabezpečení zákazkovej a trhovej výroby organizáciami výrobného 

družstevníctva na rok 1981 (17).  

 326 – 345 Výstavba 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 109  1 – 14 1980  29 

Informácie n. p. Cestné stavby Košice o pripravenosti stavieb investičnej 

bytovej výstavby na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach (3), 

návrh Vsl. KNV v Košiciach na dočasné zastavenie stavieb (8, 13). 

 

 

 



44 
 

 

 401 – 411 Vodné hospodárstvo a ochrana životného  

prostredia 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 110  1 – 2 1980  29 

Odpoveď 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach na upozornenie SlPK 

Bratislava týkajúce sa nízkych poplatkov n. p. Východoslovenských 

železiarní Košice za znečisťovanie Sokoľanského potoka (1). 

 501 – 509 Pracovné sily 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 111  1 1980  29 

Správa MV SSR o výsledku plnenia náboru 14 – 15 ročného dorastu do 

učebného pomeru v roku 1980 na úseku miestneho hospodárstva 

a dopravy (1). 

 601 – 620 Vnútorná správa 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 112  1 – 2  1980  29 

Správa ONV v Humennom o stave hraničných prechodov v okrese 

Humenné (1), protokoly sekretariátu 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach o vykonanom vyradení písomností podľa smerníc pre 

vyraďovanie na výkonných orgánoch NV (2). 

 

Ročník 1981 

 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 Inv. č.  Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 113  1 – 375     1981    30 
Denník protokolovanej korešpondencie 3. podpredsedu Vsl. KNV za rok 

1981.    
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b. Spisy 

 59 Socialistické súťaženie  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 114  1 – 4 1981  30 

Stanoviská 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach a vybraných odborov 

Vsl. KNV v Košiciach k rozvoju socialistického súťaženia medzi 

pracujúcimi Vsl. kraja a  Zakarpatskej oblasti Sovietskeho zväzu 

v rokoch 1981 – 1985 (2), pripomienky Ondreja Štabu k socialistickej 

súťaži v odbore kuchár, čašník, cukrár, barman z mája 1981 

v Bardejovských kúpeľoch (4).  

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 115  1 – 7 1981  30 

Sťažnosť Pavla Sedlického zo Spišskej Novej Vsi na nedostatky v 

dodávkach tepla a teplej vody (1), sťažnosť Štefana Orlovského z Košíc 

na nedocenené hodnotenie vykonávanej práce na odbore dopravy Vsl. 

KNV v Košiciach (4), sťažnosť Marty Fialovej na nedostatky v predajni 

Mäso-údeniny na Kuzmányho ulici v Košiciach (6). 

 79 Zasadanie orgánov a komisií NV, zápisy a uznesenia 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 116  1 – 4 1981  30 

Záznam z celoslovenskej porady podpredsedov Vsl. KNV v Košiciach 

z 19. marca 1981 týkajúcej sa plnenia plánov v podnikoch MH (1), návrh 

ONV v Michalovciach na uznesenie k dodržiavaniu socialistickej 

zákonnosti a verejného poriadku a materiály na zasadanie ONV 

v Michalovciach (4). 

 101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 117  1 – 41 1981  30 

Pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (1-2, 5, 7, 10, 13-

14, 17, 21-22, 24-26, 28, 30-32, 34, 36-38, 41), zásady Ministerstva 

obchodu SSR pre vypracovanie volebných programov NF (4), informácia 

Krajskej odborovej rady Vsl. kraja o podiele odborových orgánov 

a organizácií kraja na plnení volebného programu NF SSR v rokoch 1981 
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– 1985 (6), časové plány verejných schôdzí s účasťou kandidátov NF 

v roku 1981 (15, 29), pripomienka predsedu ONV vo Svidníku Jozefa 

Grúsa k hotelu B vo Svidníku (20).  

 116 – 121 Kádrová a personálna činnosť 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 118  1 – 11 1981  30 

Žiadosť n. p. Východoslovenské dopravné stredisko Košice o priznanie 

ročnej odmeny pre riaditeľa podniku (3), informácia o delegovaní 

vedúceho odboru obchodu Vsl. KNV v Košiciach Ladislava Kmeča do 

rezortnej riadiacej komisie (4), sadzobník odmien za práce vykonávané 

mimo pracovného pomeru vyhotovený Ministerstvom obchodu SSR (5), 

pokyny Ministerstva obchodu SSR z 4. mája 1981 pre uzatváranie dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v organizáciách 

štátneho obchodu (7), zásady vlády ČSSR a Ústrednej rady odborov na 

oceňovanie socialistických organizácií, pracovných kolektívov 

a jednotlivcov (8), menovanie tajomníka Krajskej odborovej rady Jozefa 

Bodnára do koordinačnej komisie Vsl. KNV pre riešenie problémov 

dopravy (9). 

 151 – 159 Plánovanie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 119  1 – 31 1981  31 

Informácia Kancelárie SNR o hlavných zámeroch štátneho plánu 

a štátneho rozpočtu na rok 1981 (1), záznam SlPK o postupe ústredných 

investorských a dodávateľských orgánov k zabezpečeniu stavieb 

plánovaných na dokončenie v rokoch 1981 – 1982 (2), podklady 

k rokovaniu SlPK o problémoch pri rozpracovaní štátneho 

vykonávacieho plánu na rok 1981 v hospodárstve NV vo Vsl. kraji (3), 

stanovisko plánovacieho odboru Vsl. KNV v Košiciach k návrhu 

ukazovateľov kontroly a hodnotenia plnenia plánu ako celku podľa 

jednotlivých hospodárskych organizácií riadených NV na rok 1981 (8), 

návrh na uznesenie vlády SSR o smernici pre vypracovanie 

vykonávacieho štátneho plánu na rok 1982 (15), metodické pokyny MV 

SSR na rozpis úspor palív a energie a ich vykazovanie KNV v 7. 

päťročnom pláne (16), politicko-organizačné zabezpečenie jednotného 

postupu pre vypracovanie vykonávacieho plánu na rok 1982 schválený 

predsedníctvom Vsl. KV KSS v Košiciach (23), stanovisko odboru 

dopravy Vsl. KNV v Košiciach k návrhu vykonávacieho plánu na rok 

1982 pre n. p. ČSAD Košice, ČSAO Košice, Cestné stavby Košice (24), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k uzneseniu vlády 

ČSSR č. 205 z 20. augusta 1981 o zabezpečení prevádzky elektrickej 

a trolejbusovej dopravy v rokoch 1981 – 1985 s výhľadom do roku 1990 

(29). 



47 
 

 176 – 183 Financie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 120  1 – 12 1981  31 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k žiadosti MsNV 

Košice o zvýšenie mestského rozpočtu na údržbu ciest a miestnych 

komunikácií (1), ročná správa Ministerstva obchodu SSR o výsledkoch 

rozboru hospodárskej činnosti a kontrole plnenia plánu za rok 1980 (6), 

správa Ministerstva obchodu SSR o kontrole plnenia plánu a výsledkoch 

hospodárenia za 1. štvrťrok a 1. polrok 1981 (9, 11).  

 251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 121  1 – 60 1981  32 

Prehľad o štruktúre zamerania produkcie podnikov miestneho priemyslu 

a vybraných komunálnych služieb vo Vsl. kraji (5), informácia Krajskej 

odborovej rady Vsl. kraja o výsledkoch plnenia socialistických záväzkov 

podnikov a organizácií, ktoré boli vyhlásené na stretnutí internacionálnej 

družby vo Vyšnom Nemeckom v máji 1980 (8), stanovisko 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k zásadám MV SSR upravujúcim 

jednotný postup integračného procesu v organizáciách miestneho 

hospodárstva (13), pripomienky n. p. Východoslovenské dopravné 

stredisko Košice k schvaľovaciemu protokolu k štátnemu 

vykonávaciemu plánu na rok 1981 (18), odvolanie n. p. 

Východoslovenské uhoľné sklady Košice k nepostačujúcemu prídelu 

motorovej nafty na rok 1981 (23, 39), žiadosť n. p. ČSAD v Košiciach 

o vyriešenie nesúladu medzi investičným limitom a investičnými 

dodávkami v roku 1981 (26), žiadosť n. p. ČSAD Košice o preskúmanie 

rozhodnutia mimo odvolacieho konania súvisiaceho s právom užívania 

prevádzkových priestorov v Michalovciach (40), vyhodnotenie 

výsledkov mzdových kontrol Krajskou komisiou pre riadenie a kontrolu 

miezd pri Vsl. KNV v Košiciach za 1. polrok 1981 (41), záznam 

z rokovania medzi n. p. Mototechna Praha a OPMP Michalovce o 

dodávateľsko-odberateľských vzťahoch na rok 1982 (47), stanovisko 

odboru dopravy Vsl. KNV v Košiciach k žiadosti Výskumného ústavu 

Kovopriemyslu Prešov o odstúpení objektov Vsl. dopravného strediska 

v Prešove (49), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k problémom s uzavretím hospodárskej zmluvy na prepravu tovaru n. p. 

ČSAD Košice na rok 1982 (53), žiadosť n. p. ČSAO Košice o zvýšenie 

limitu finančných prostriedkov pre investičnú výstavbu (56), zoznam 

nedostatkových druhov tovarov Ministerstva obchodu SSR vhodných pre 

výrobu v podnikoch miestneho hospodárstva, organizáciách Slovenského 

zväzu výborných družstiev a pridruženej výrobe jednotných roľníckych 

družstiev (60). 

 



48 
 

 276 – 284 Doprava 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 122  1 – 21 1981  32 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k správe MV SSR 

o inovácii projektu typovej a uzlovej špecializácie v podnikoch ČSAO 

v SSR v 7. päťročnom pláne (1), správa Vsl. KNV v Košiciach o plnení 

uznesenia vlády SSR č. 138/1975 a opatrení na zvýšenie bezpečnosti 

cestnej premávky za obdobie 6. päťročného plánu (4), správa Vsl. KNV 

v Košiciach o činnosti pracovnej komisie pre bezpečnosť cestnej 

premávky rady Vsl. KNV za rok 1980 (5), návrh vyhlášky Federálneho 

ministerstva dopravy v Prahe o hospodárnosti prevádzky cestných 

motorových vozidiel pre motorovú dopravu (7), stanovisko odboru 

dopravy Vsl. KNV v Košiciach k vyhodnoteniu plnenia ukazovateľov 

hmotnej zainteresovanosti riaditeľa n. p. ČSAD Košice na rok 1980 (10), 

materiály k rokovaniu Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej 

premávky SSR z 5. marca 1981 (12), informácia odboru dopravy Vsl. 

KNV v Košiciach k zabezpečeniu úloh ochrany životného prostredia 

proti škodlivým dôsledkom motorizácie (20), pripomienky 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu dohody Federálneho 

ministerstva dopravy ČSSR o zabezpečení prepráv ťažkých 

a nadrozmerných zariadení pre jadrovú energetiku v medzinárodnej 

doprave (21). 

 122  22 – 51 1981  33 

Materiály k rokovaniu Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej 

premávky SSR z 7. mája 1981 (22), žiadosť 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach pre n. p. ČSAD Košice o zavedení účinnejších opatrení na 

úseku zabezpečovania bezpečnosti cestnej prevádzky (29), stanovisko 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k realizačnému programu 

Federálneho ministerstva dopravy k zabezpečeniu uznesenia vlády ČSSR 

z 18. septembra 1980 o technickom stave vozidlového parku cestnej 

úžitkovej dopravy a jeho ďalšom rozvoji v období rokov 1981 – 1985 

(31), stanovisko odboru dopravy Vsl. KNV v Košiciach k materiálom z 

rokovania Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej premávky SSR z 18. 

septembra 1981 (34), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k problematike rozvoja dopravy v oblasti Košíc a Prešova do roku 2000 

(35, 44), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu 

uznesenia vlády ČSSR o komplexnom rozvoji osobnej dopravy v rokoch 

7. päťročnice (45), materiál k schôdzi Vládneho výboru pre bezpečnosť 

cestnej premávky SSR z 15. decembra 1981 (51). 

 122  52 – 55 1981  34 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu Ministerstva 

dopravy ČSSR o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných 

komunikáciách (52), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k správe MV SSR súvisiacej s nepriaznivou situáciou na úseku dopravnej 
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nehodovosti (55). 

 301 – 310 Obchod a cestovný ruch 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 123  1 – 42 1981  34 

Hlavné úlohy obchodnej politiky stanovené Ministerstvom obchodu SSR 

na rok 1981 (2), plán práce Vládneho výboru pre CR SSR na 1. polrok 

1981 (3), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k pokynom 

na zabezpečenie odbytu vybraných výrobkov z rezortu Ministerstva 

priemyslu SSR pre podniky miestneho hospodárstva (5), žiadosť 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach pre SlPK o zvýšenie plánu práce pre 

úsek reštaurácií vo Vsl. kraji (12), materiál na rokovanie komisie vlády 

SSR pre koordináciu zabezpečovania vnútorného trhu najdôležitejšími 

druhmi tovarov (13), pripomienky 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k materiálu MV SSR o koncepcii rozvoja výkupu a zberu druhotných 

surovín v SSR do roku 1990 (14), správa Vsl. KNV v Košiciach 

o situácií v rekreačnej lodnej doprave na vybraných vodných plochách vo 

Vsl. kraji (22), opatrenia Vládneho výboru pre CR SSR na prípravu letnej 

turistickej sezóny a rozvoj CR vo Vsl. kraji v roku 1982 (29), stanovisko 

3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach o zabezpečení veľkokuchynských 

strojov a zariadení na priemyselnú výrobu pokrmov a predmetov 

krátkodobej spotreby pre zariadenia spoločného stravovania (30), správa 

n. p. Zelenina Košice o zbere, nákupe i tvorbe zimných zásob zeleniny 

a ovocia z úrody v roku 1981 (34), zhodnotenie Ministerstva obchodu 

SSR týkajúce sa priebehu nákupu zeleniny, ovocia a zemiakov z domácej 

produkcie a predpoklady tvorby zimných zásob (37), správa odboru 

obchodu a CR Vsl. KNV v Košiciach týkajúca sa plnenia opatrení na 

zníženie výskytu nákazlivých ochorení pri skladovaní, výrobe a predaji 

jedál v zariadeniach podnikov Reštaurácie vo Vsl. kraji (40). 

 326 – 345 Výstavba 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 124  1 – 8 1981  34 

Žiadosť 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach o riešenie limitu ročných 

nákladov pre výstavbu Privádzač D1 Prešov – Ličartovce (4), žiadosť 

MsNV Košice o pomoc pri problémoch so stavbou Úprava Myslavského 

potoka (6), žiadosť 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach o pomoc pri 

zabezpečení registrácie stavby obchodného domu Prior v Poprade (7), 

správa Ministerstva stavebníctva SSR o opatreniach pre systém 

poskytovania služieb obyvateľstvu stavebnými organizáciami pri 

súkromnej výstavbe, stavebných opravách a predaji materiálov (8). 
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 501 – 509 Pracovné sily 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 125  1 – 2 1981  34 

Správa Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR o stave základne 

noriem spotreby v pomocných a obslužných procesoch a návrh opatrení 

pre postup v 7. päťročnom pláne (1), pokyny Federálneho ministerstva 

práce a sociálnych vecí z 26. januára 1981 na vypracovanie a realizáciu 

plánov práce v 7. päťročnom pláne (2). 

 601 – 620 Vnútorná správa 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 126  1  1981  34 

Upozornenie MV SSR o zvýšený záujem Nemeckého zväzu pre 

starostlivosť o vojnové hroby (Volkebund Deutscher 

kriegsgräezfürsorge) o stav a umiestnenie nemeckých vojenských hrobov 

(1). 

 

Ročník 1982 

 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky  

 Inv. č.  Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 127  1 – 315      1982    35 
Denník protokolovanej korešpondencie 3. podpredsedu Vsl. KNV za rok 

1982.    

 

 

b. Spisy 

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 128  1 – 5 1982  35 

Stanovisko odboru dopravy Vsl. KNV v Košiciach k anonymnej 

sťažnosti na nedostatky v n. p. ČSAD Košice (1), sťažnosť Anny 

Maťašovskej na nedostatočné zásobovanie základnými potravinami 

v Gelnici (3), sťažnosť Jána Sobeka a Márie Strankovej na nesprávny 

postup riaditeľa odštepného závodu v Bardejove n. p. Vsl. uhoľné sklady 

(4).   
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 79 Zasadanie orgánov a komisií NV, zápisy a uznesenia  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 129  1 – 10 1982  35 

Záznam z celoslovenskej porady s podpredsedami KNV k plneniu plánu 

v organizáciách miestneho hospodárstva a podnikoch dopravy z 15. 

apríla 1982 (4), záznam z porady Federálneho ministerstva dopravy 

o kontrole plnenia realizačného programu k zabezpečeniu uznesenia 

vlády ČSSR č. 293/1980 z 14. apríla 1982 (5), záznam z celoslovenskej 

porady s podpredsedami KNV a námestníkom primátora hlavného mesta 

SSR Bratislavy k plneniu plánu v miestnom hospodárstve a doprave z 15. 

júna 1982 (7), záznam z rokovania krajskej koordinačnej komisie pre 

zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády ČSSR č. 

320/1979 z 19. októbra 1982 (9).  

 101 – 108 Organizácia činnosti NV  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 130  1 – 35 1982  35 

Pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (1-4, 6-8, 10-24, 26, 

29-35), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k pripomienkam z plenárneho zasadania OV KSS v Spišskej Novej Vsi 

súvisiacich s výstavbou objektov pre potreby Stredného odborného 

učilišťa miestneho hospodárstva v Kežmarku (25), plán verejných 

schôdzí občanov uskutočnených od 23. júla do 31. augusta 1982 v okrese 

Michalovce (28).  

 116 – 121 Kádrová a personálna práca  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 131  1 – 6 1982  35 

Ocenenie pracovníkov odboru obchodu a CR Vsl. KNV v Košiciach za 

úspešné zabezpečenie prác spojených s realizáciou cenových opatrení 

(3), stanovisko odboru dopravy Vsl. KNV v Košiciach k odvolaniu 

riaditeľa n. p. ČSAO Košice vo veci hmotnej zodpovednosti pre rok 1982 

(4). 

 126 – 133 Kontrola 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 132  1 1982  35 

Uznesenie Výboru ľudovej kontroly SSR č. 262 z 8. júla 1982 súvisiace 

so zabezpečením racionalizácie spotreby tepelnej energie (1).  
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 151 – 159 Plánovanie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 133  1 – 15  1982  35 

Stanovisko odboru dopravy Vsl. KNV v Košiciach k návrhu podniku 

ČSAD Košice na doriešenie problémov v rozpise plánu práce na rok 

1982 (1), predloženie programov plánovitého rozvoja tvorby a realizácie 

vynálezov k zabezpečeniu úloh vedecko-technického rozvoja a výroby na 

roky 1981 – 1985 (2), rozbor plnenia plánu n. p. Zberné suroviny Prešov 

za rok 1981 (3), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach ku 

koncepcii MV SSR týkajúcej sa rozvoja protektorovania v SSR do roku 

1990 (5), informácie o plnení plánu v podnikoch dopravy Vsl. kraja 1. 

polrok 1982 (6), materiály zo zasadnutia ekonomickej komisie Vsl. KNV 

v Košiciach súvisiace s plnení plánov podnikov vo Vsl. kraji (13).  

 176 – 183 Financie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 134  1 – 11 1982  36 

Rozbor hospodárskej činnosti n. p. Východoslovenské dopravné 

stredisko Košice za rok 1981 (1), správa o výsledkoch ročného rozboru 

hospodárskej činnosti n. p. Východoslovenské uhoľné sklady Košice za 

rok 1981 (2), správa Ministerstva obchodu SSR o kontrole plnenia plánu 

a výsledkoch hospodárenia za 1. štvrťrok 1982 (5), žiadosť Okresného 

podniku komunálnych služieb Rožňava o pridelenie finančných 

prostriedkov na nákup strojov pre rok 1982 (8), správa Ministerstva 

obchodu SSR o kontrole plnenia plánu a výsledkoch hospodárenia za 1. 

polrok 1982 (10). 

 251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 135  1 – 54 1982  36 

Reakcia n. p. Zberné suroviny Prešov na článok „Len papier ?“ 

uverejnený vo Východoslovenských novinách z 12. januára 1982 (6), 

zásady MV SSR na zabezpečovanie opráv a údržby domového majetku 

a bytového fondu v SSR v období 7. päťročného plánu (11), žiadosť 

Výrobného združenia Spoločného poľnohospodárskeho podniku vo 

Vranove nad Topľou o pomoc vo veci zrušenia práva užívať nebytové 

priestory o. p. Reštaurácie Vranov nad Topľou (12), vyhodnotenie 

výsledkov mzdových kontrol za 2. polrok 1981 (13), správa Bytového 

podniku mesta Košíc o plnení záverov zo zasadania občianskeho výboru 

č. 20 v Košiciach z 28. januára 1982 (14), správa n. p. ČSAO Košice 

o zabezpečení výrobnej náplne v podniku na rok 1982 (18), smernice 
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Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o postupe pri 

usmerňovaní mzdových prostriedkov (24), stanovisko odboru miestneho 

hospodárstva Vsl. KNV v Košiciach k výstave Komplexné využitie 

drevnej suroviny v Banskej Bystrici v roku 1983 (28), žiadosť MsNV 

Košice o doriešenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov súvisiacich 

s opravou zariadení centralizovaného zásobovania teplom (31), správa 

krajskej komisie pre riadenie a kontrolu miezd pri Vsl. KNV o programe 

zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy (40), správa n. p. 

Cestné stavby Košice o odstránení chýb na stavbe obchvatu Vranov nad 

Topľou (41), žiadosť n. p. ČSAD Košice o zvýšenie materiálových 

nákladov na rok 1983 (44), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach k úlohám MV SSR vo vývojovej a výskumnej činnosti vo 

vybraných odboroch miestneho hospodárstva v rokoch 1982 – 1985 (47), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu pokynov MV 

SSR týkajúcich sa výberu lokalít pre skládky tuhého komunálneho 

a priemyselného odpadu (51). 

 276 – 284 Doprava 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 136  1 – 27 1982  37 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k prípisu Ministerstva 

dopravy ČSSR týkajúceho sa racionalizačných opatrení cestnej nákladnej 

dopravy z hľadiska úspor pohonných hmôt (3), podklady k správe pre 

Sekretariát ÚV KSČ o zabezpečení osobnej dopravy v súvislosti so 

znižovaním spotreby pohonných hmôt (4), žiadosť ONV 

v Michalovciach o posilnenie autobusových spojov na úseku Sobrance – 

Michalovce (10), záznam z kontrolného dňa stavby Rozšírenie 

autobusovej dopravy ČSAD v Košiciach z 10. júna 1982 (11), materiály 

k rokovaniu Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej premávky z 3. júna 

1982 (13), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu 

štatútu Združenia čsl. medzinárodných automobilových dopravcov (14), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k žiadosti n. p. ČSAD 

Košice týkajúcej sa pridelenia objektov pobočky Vsl. dopravného 

strediska v Prešove (20), opatrenia Federálneho ministerstva dopravy 

k splneniu záverov 16. zjazdu KSČ v rámci neželezničnej dopravy (27). 

 301 – 310 Obchod 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 137  1 – 31 1982  37 

Opatrenia Vsl. KNV v Košiciach na prípravu letnej turistickej sezóny 

a rozvoj CR vo Vsl. kraji v roku 1982 (2), príspevok 3. podpredsedu Vsl. 

KNV v Košiciach do Východoslovenských novín s názvom Zásobovanie 

trhu potravinami vo Vsl. kraji (6), návrh Slovenského cenového úradu 

v Bratislave týkajúci sa nákupných a maloobchodných cien skorých 

zemiakov pre rok 1982 (8), stanovisko n. p. Východoslovenské pekárne 
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a cukrárne, závod Košice k zisteným hygienickým nedostatkom pri 

výrobe chleba (10), informácie o zistených hygienických nedostatkoch 

v rekreačnej oblasti Bukovec (16), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach k metodickým pokynom Ministerstva obchodu SSR 

týkajúcich sa cien potravín na prípravu jedál v závodnom stravovaní 

a v reštauráciách (19), informácia Vsl. KNV v Košiciach o plnení úloh 

prijatých uznesením vlády SSR č. 199 z 1. júla 1981 ku koncepcii 

výkupu a zberu druhotných surovín v SSR do roku 1990 (22), záznam 

z celoslovenskej porady k problematike výroby a odbytu zeleniny 

a ovocia z 11. októbra 1982 (24).  

 401 – 411 Vodné hospodárstvo a ochrana životného 

prostredia 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 138  1 – 3 1982  37 

Kontrolná správa MV SSR o plnení úloh koncepcie tvorby a ochrany 

sídelnej zelene na Slovensku (1-3).   

 601 – 620 Vnútorná správa 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 139  1 – 2 1982  37 

Žiadosť MV SSR o zabezpečenie prijatia delegácie Ministerstva obrany 

Talianskej republiky a o umožnenie prehliadky vojenských hrobov 

padlých talianskych vojakov v 1. a 2. svetovej vojne (1), protokol 

o vykonanom vyradení písomností podľa smerníc pre vyraďovanie vo 

výkonných orgánoch NV (2). 

 

Ročník 1983 

 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

 57 Školenia, inštruktáže, výcvik 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 140  1 1983  38 

Informácia o možnosti štúdia v štátnych krátkodobých kurzoch 

vynálezcovstva a zlepšovateľstva (1). 
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 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 141  1 1983  38 

Sťažnosť Vasila Barvirčáka na nedostatky v kvalite piva a nedostupnosti 

niektorých potravinárskych výrobkov vo Vsl. kraji (1). 

 71 Ceny 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 142  1 – 2 1983  38 

Správa MV SSR o realizácii cenových opatrení v oblasti platených 

služieb k 1. februáru 1983 (1-2). 

 79 Zasadanie orgánov a komisií NV, zápisy a uznesenia 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 143  1 – 8 1983  38 

Zápis z porady Krajskej komisie pre riadenie a kontrolu miezd pri Vsl. 

KNV v Košiciach z 18. mája 1983 (2), materiály k rokovaniu komisie 

vlády SSR pre koordináciu zabezpečovania vnútorného trhu 

najdôležitejšími tovarmi, 23. august 1983 (5), záznam z rokovania 

komisie dopravy Vsl. KNV v Košiciach z 10. augusta 1983 (6), záznam 

z rokovania Vsl. KNV v Košiciach o postupe prípravy realizácie 

výstavby diaľnice D1 Ličartovce – Budimír z 18. októbra 1983 (8). 

 101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 144  1 – 26 1983  38 

Pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (1, 3-6, 8-14, 17-

25), zoznam pripomienok vznesených na krajskej a okresných 

konferenciách KSS (15). 

 116 – 121 Kádrová a personálna práca 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 145  1 – 13 1983  38 

Stanovisko odboru miestneho hospodárstva Vsl. KNV v Košiciach 

k návrhu na priznanie osobného platu pre riaditeľa o. p. IMOVA Sabinov 

Michala Varcholu (1), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k správe o kontrole plnenia opatrení na zvýšenie ochrany a bezpečnosti 

pri práci (5), oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí 
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k realizácií zásad prehĺbenia osobnej hmotnej zodpovednosti 

pracovníkov hospodárskych organizácií pri vývoze do nesocialistických 

štátov v roku 1982 (6), komplexné hodnotenie riaditeľa n. p. KORT 

Košice Jána Viňanského a riaditeľky n. p. Východoslovenské uhoľné 

sklady Košice Teréziu Poláčekovú (9), stanoviská vybraných odborov 

Vsl. KNV v Košiciach k správe o dodržiavaní bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci (12). 

 126 – 133 Kontrola 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 146  1 1983  38 

Previerka účinnosti opatrení prijatých k efektívnemu vývoju zásob vo 

vybraných organizáciách riadených NV vo Vsl. kraji (1). 

 151 – 159 Plánovanie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 147  1 – 8  1983  38 

Žiadosť n. p. ČSAD Košice o pomoc pri riešení plnenia plánu na rok 

1983 (3), pripomienky n. p. Cestné stavby Košice k schvaľovaciemu 

protokolu štátneho vykonávacieho plánu na rok 1983 (4), plán mzdových 

kontrol na 2. polrok 1983 (5). 

 176 – 183 Financie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 148  1 – 6 1983  38 

Žiadosť n. p. Východoslovenské dopravné stredisko Košice o finančné 

zabezpečenie činnosti podniku (2), žiadosť n. p. ČSAD Košice 

o zvýšenie investičného limitu na rok 1983 (3), žiadosť MsNV 

v Michalovciach o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu 

miestnej komunikácie na ulici Priemyselná v Michalovciach (5). 

 251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 149  1 – 24 1983  38 

Pripomienky 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k zásadám 

spolupráce MV SSR, úseku miestneho hospodárstva a Slovenského 

zväzu výrobných družstiev na koordinácii rozvoja platených služieb (3), 

vyhodnotenie overovania špecifických nástrojov plánovitého riadenia 

v o. p. bytového hospodárstva Poprade a Revúcej odborom miestneho 

hospodárstva Vsl. KNV v Košiciach za rok 1982 (4), stanovisko 3. 
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podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k súčasnému stavu zabezpečení 

výroby a dodávok malej poľnohospodárskej mechanizácie pre rozvoj 

činnosti drobných pestovateľov a chovateľov (9), žiadosť n. p. 

Východoslovenské dopravné stredisko Košice o súhlas na kúpu 

nehnuteľnosti (13), správa MV SSR o predaji bytov do osobného 

vlastníctva (16), stanovisko odboru miestneho hospodárstva Vsl. KNV 

v Košiciach k súboru opatrení na zdokonalenie správy, opráv, údržby 

a prevádzky bytového fondu v ČSSR (17),  žiadosť ONV 

v Michalovciach o pomoc pri riešení nevyhovujúceho stavu 

technologického zariadenia v priemyselnej pekárni v Michalovciach (23).  

 149  25 – 55 1983  39 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k správe MV SSR 

o výsledkoch overovania špecifických nástrojov plánovitého riadenia vo 

vybraných organizáciách bytového hospodárstva (26), pripomienky 

odboru miestneho hospodárstva Vsl. KNV v Košiciach k súboru opatrení 

na zlepšenie správy a údržby bytového fondu (37), stanovisko 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach ku kontrolnej správe o stave a plnení 

opatrení na odstránenie nedostatkov v pohrebných službách a zlepšenie 

ich úrovne (40), zoznam podnikov a organizácií MH vo Vsl. kraji, ktoré 

majú odberateľské vzťahy s odbytovou organizáciou n. p. Technomat 

(43), zoznamy k akcií na modernizácie bytov v rokoch 1984 – 1986 (46), 

žiadosť n. p. Východoslovenské pekárne a cukrárne Košice o povolenie 

zvýšenia náboru pracovníkov pre závod v Košiciach (51).  

 276 – 284 Doprava 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 150  1 – 69 1983  39 

Informácia odboru dopravy Vsl. KNV v Košiciach o zavedení 

jednotných tarifných podmienok a sadzieb v MHD Košice (5), správa 

Vsl. KNV v Košiciach o prijatých opatreniach k zlepšeniu úrovne 

dopravy pracujúcich vo Vsl. kraji (9), vyhodnotenie úloh vyplývajúcich 

z uznesenia vlády ČSSR č. 292 z roku 1980 o racionalizačných 

opatreniach v cestnej nákladnej doprave z hľadiska úspor pohonných 

hmôt (10), žiadosť Základnej deväťročnej školy pre nevidiacich v Levoči 

o obnovenie prevádzky autobusového spoja č. 33 na linke Poprad – 

Prešov – Košice (20), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k výsledkom práce koordinačnej komisie pre racionalizáciu železničnej 

a verejnej cestnej dopravy (21), žiadosť n. p. ČSAD Košice o prísnejšie 

kontroly prepravy osôb neverejnou autobusovou dopravou (22), 

príspevok 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach s názvom 

Racionalizácia osobnej dopravy ČSAD vo Vsl. kraji (23), žiadosť MsNV 

v Prešove o úpravu limitu nafty na rok 1983 pre Dopravný podnik mesta 

Prešov (30), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k zásadám 

rozširovania a skvalitňovania prepravných služieb obyvateľstvu (35), 

materiály k rokovaniu Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej 

premávky SSR z 2. júna 1983 (37), záznam zo zasadnutia krajskej 
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koordinačnej komisie Vsl. KNV v Košiciach o zavedení zrýchleného 

vlakového spojenia v úseku Stará Ľubovňa – Košice z 9. augusta 1983 

(44), materiály k rokovaniu Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej 

premávky SSR z 29. septembra 1983 (57), uznesenie Ministerstva 

dopravy ČSSR o výsledku previerky hospodárnosti prepravy kameniva 

v 7. päťročnom pláne (61), žiadosť 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach o prehodnotenie rozhodnutia Federálneho ministerstva 

dopravy ČSSR o zrušení liniek OK 112 a 113 (62).  

 301 – 310 Obchod a cestovný ruch 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 151  1 – 73 1983  40 

Žiadosť ONV v Spišskej Novej Vsi o riešenie problémov súvisiacich so 

zásobovaním okresu (6), materiály k celoštátnej konferencii o cestovnom 

ruchu z 3. februára 1983 (9), správa n. p. Zelenina Košice o fondovej 

situácii a zásobovaní zeleninou, ovocím a zemiakmi (10), návrh dohody 

o prednostnom zásobovaní baníckych okresov Vsl. kraja medzi 

Ministerstvom obchodu SSR, Slovenským zväzom spotrebných družstiev 

a Vsl. KNV v Košiciach (12), zoznam pracovníkov gastronómie 

vyslaných na zahraničnú prax do nesocialistických štátov v roku 1983 

z podnikov Reštaurácie vo Vsl. kraji (18), oznámenie odboru MH Vsl. 

KNV v Košiciach o predzásobení palivom a zvýhodnení úverovania 

zásob palív v bytových organizáciách (22), vypracované opatrenia na 

dodržiavanie a sprísnenie hygieny v zariadeniach cestovného ruchu 

všetkými ONV vo Vsl. kraji (25, 29), správa odboru obchodu a CR 

o príprave na letnú turistickú sezónu 1983 vo Vsl. kraji (31), návrh 

metodického pokynu Ministerstiev obchodu SSR a ČSR na vykonávanie 

výskumu trhu v odvetví vnútorného obchodu (33), systém tvorby 

maloobchodných cien zeleniny a ovocia pre rok 1983 (36), podklady na 

rokovanie Kolégia ministra obchodu SSR z 20. mája 1983 (38), 

stanoviská ONV vo Vsl. kraji k správe Štátnej obchodnej inšpekcie 

Bratislava o výsledku kontroly kvality hotových teplých jedál v závodoch 

verejného stravovania štátneho a družstevného obchodu (41), súbor 

opatrení na posilnenie Ministerstva obchodu SSR pri odbornom riadení 

rozvoja obchodu a cestovného ruchu v pôsobnosti NV (51), stanovisko 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k úprave Ministerstva obchodu SSR 

o vykonávaní pohostinských služieb formou zapojenia pracovníkov 

z obchodných organizácií riadených NV (57), reakcia 3. podpredsedu 

Vsl. KNV v Košiciach na list Ministerstva obchodu SSR o problémoch 

s údržbou a opravou veľkokuchynských strojov vo Vsl. kraji (63), správa 

Vsl. KNV v Košiciach o výsledkoch letnej turistickej sezóny v roku 1983 

a príprave na zimnú turistickú sezónu vo Vsl. kraji (65), návrh MV SSR 

k zásadám zriaďovania a činnosti drobných prevádzkarní NV (73).  

151  74 – 87 1983  41 

Materiál na poradu k problematike výroby, nákupu a odbytu zeleniny 

a ovocia z 11. októbra 1983 (74), program Vsl. KNV v Košiciach k 
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modernizácii ubytovacích a stravovacích zariadení v podnikoch 

riadených NV vo Vsl. kraji v rokoch 1983 – 1985 (77), metodický pokyn 

pre ONV vo Vsl. kraji k dodržiavaniu poriadku a zákazu podávania 

alkoholických nápojov v prevádzkarňach verejného stravovania 

mladistvým osobám (78), správa Štátnej obchodnej inšpekcie Bratislava 

o výsledku kontroly kvality piva a úrovne hygieny výčapných zariadení 

vo výrobných a obchodných zariadeniach (82), organizačný poriadok 

Krajského strediska pre rozvoj verejného stravovania v Košiciach (83).  

 326 – 345 Výstavba 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 152  1 – 5 1983  41 

Žiadosť 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach o pomoc Federálnemu 

ministerstvu dopravy ČSSR pri zabezpečení bilančného materiálu pre 

výstavbu električkovej trati v Košiciach (1), situačná správa MV KSS 

v Košiciach o postupe výstavby na stavbe Mliekareň II. Košice z 30. júla 

1983 (3), správa Vsl. KNV v Košiciach o územnej a projektovej príprave 

a realizácii záchytných parkovísk so základným vybavením v oblasti 

Vysokých Tatier (4), zoznam plánovaných stavieb na obdobie 8. a 9. 

päťročného plánu vo Vsl. kraji (5). 

 401 – 411 Vodné hospodárstvo a ochrana životného 

prostredia 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 153  1 – 2  1983  41 

Žiadosť  Ministerstva obchodu SSR o predĺženie súhlasu na vypúšťanie 

odpadových vôd zo skúšobnej prevádzky čistiarne odpadových vôd 

z horského hotela Popradské Pleso a na vypúšťanie odpadových vôd 

z prevádzok v chránených krajinných oblastiach SSR (1). 

 451 – 455 Školstvo 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 154  1 – 2 1983  41 

Problémy s rozmiestňovaním absolventov gymnázia a ich začleňovanie 

do pracovného procesu (1). 
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Ročník 1984 

 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 Inv. č.  Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 155  1 – 368      1984    41 
Denník protokolovanej korešpondencie 3. podpredsedu Vsl. KNV za rok 

1984.    

 

b. Spisy 

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 156  1 – 5 1984  41 

Anonymná sťažnosť občanov obce Renčišov na nepravidelnosť dopravy 

ČSAD (1), anonymná sťažnosť na nedostatky v Dopravnom podniku 

mesta Prešov (2), sťažnosť Michala Mňanunčáka proti upomienke za 

nezaplatenú faktúru za telefón (4). 

 71 Ceny  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 157  1 1984  41 

Správa Slovenského cenového úradu v Bratislave o úrovni cenovej 

disciplíny vo vybraných výrobných družstvách a podnikoch miestneho 

hospodárstva textilného priemyslu (1). 

 79 Zasadanie orgánov a komisií NV, zápisy a uznesenia 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 158  1 – 4  1984  41 

Záznam zo zasadnutia koordinačnej komisie pre modernizáciu bytového 

fondu NVmK z 13. marca 1984 (2), uznesenie vlády SSR č. 131 k návrhu 

organizácie riadenia stredných odborných učilíšť zriaďovaných KNV 

a NV hlavného mesta SSR Bratislavy zo 6. júna 1984 (3). 

 116 – 121 Kádrová a personálna práca  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 159  1 – 6 1984  41 

Návrh na udelenie štátneho vyznamenania Rád práce Vladimírovi 
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Pikalovi, riaditeľovi Okresného priemyslového podniku v Humennom 

(1), žiadosť Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR o dôsledné plnenie 

úloh v oblasti zabezpečovania osobných ochranných pracovných 

prostriedkov (6). 

 151 – 159 Plánovanie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 160  1 – 6 1984  41 

Žiadosť MNV v Cernine o zaradenie výstavby obecného plynovodu do 8. 

päťročného plánu (3), informácie SlPK o uvoľnení financií z rezervy 

vykonávacieho štátneho plánu hospodárstva SSR na rok 1984 na krytie 

výstavby Polikliniky Moldava nad Bodvou a Skleníkové hospodárstvo 

Rozhanovce (5). 

 176 – 183 Financie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 161  1 – 3 1984  41 

Záznam z rokovania ministra financií SSR s podpredsedom Vsl. KNV 

v Košiciach z 5. decembra 1983 (1), žiadosť ONV v Rožňave o finančné 

prostriedky na kúpu strojov a zariadení (3). 

 251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 162  1 – 18 1984  41 

Analýza opráv technických zariadení a stav finančných prostriedkov 

vypracovaná odborom miestneho hospodárstva Vsl. KNV v Košiciach na 

rok 1985 (3), problémy n. p. ČSAD Košice s nedostatkom motorovej 

nafty (7), delimitácia o. p. Reštaurácie Svidník do pôsobnosti Jednoty 

Spotrebné družstvo Svidník (11), vyhodnotenie plnenia opatrení prijatých 

na realizáciu uznesenia vlády SSR č. 85 zo 17. marca 1982 na úseku 

miestneho hospodárstva vo Vsl. kraji (12), opatrenia na realizáciu úloh 

plánu na rok 1984 na úseku miestneho hospodárstva vo Vsl. kraji (14).  

 162  19 – 79 1984  42 

Vyhodnotenie kvality výrobkov vyrábaných v podnikoch miestnej 

výroby a služieb Vsl. kraja (23), žiadosť n. p. Komunálne služby 

Bardejov o úpravu výšky limitov bilancovaných materiálov pre rok 1984 

(28), odvolanie n. p. Východoslovenské pekárne a cukrárne Košice proti 

rozhodnutiu vo veci vysťahovania učňov Stredného odborného učilišťa  

potravinárskeho v Košiciach (30), rokovanie Vsl. KNV v Košiciach 

a Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR k umiestňovaniu mládeže do 

organizácií riadených NV vo Vsl. kraji z 3. mája 1984 (33), informácia 
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MV SSR o potrebe komponentov pre spoločné televízne antény 

k zabezpečeniu príjmu vysielania sovietskej televízie (35), informácia 

Výskumného ústavu energetického Bratislava o možnostiach 

racionalizácie a riadenia spotreby elektriny v predajniach potravín (37), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k úprave MV SSR 

o odmeňovaní pracovníkov rozpočtových zariadení NV pre miestne 

hospodárstvo (38), žiadosť podpredsedu vlády SSR Karola Martinku 

o urýchlené ukončenie výstavby objektu n. p. Mototechna v Poprade 

(43), stanovisko odboru miestneho hospodárstva Vsl. KNV v Košiciach 

k organizačnému poriadku správy SOU v pôsobnosti NV Vsl. kraja (45), 

správa MV KSS v Košiciach o objektivizácii nákladov vo vzťahu 

pri zvyšovaní kvality služieb pre obyvateľstvo a rentability v podnikoch 

miestnej výroby a služieb (46), správa MV SSR o plnení záverov 6. 

zasadania ÚV KSČ a ÚV KSS k rozvoju bytového hospodárstva (49), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k správe MV SSR 

o zabezpečení materiálno-technickej realizácie výstavby a údržby 

televíznych káblových rozvodov a spoločných televíznych antén (53), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu MV SSR o 

postupe zabezpečovania realizácie úloh vedy a technického rozvoja  

vyplývajúcich z 8. zasadania ÚV KSČ (55), prehľad neobsadených bytov 

v okrese Trebišov k 15. novembru 1984 (60), správa MV SSR týkajúca 

sa budúceho smerovania v hospodárení s bytovým fondom (65), 

metodické pokyny odboru miestneho hospodárstva pre NV vo Vsl. kraji 

týkajúce sa novelizácie právnych predpisov na úseku občianskych 

preukazov (76), opatrenia odboru miestneho hospodárstva Vsl. KNV 

v Košiciach k odstráneniu nerovnomerného vývoja tržieb od 

obyvateľstva za platené služby vo Vsl. kraji (79).   

 276 – 284 Doprava 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 163  1 – 21 1984  42 

Návrh n. p. ČSAD Košice na delimitáciu závodovej dopravy riadenej NV 

vo Vsl. kraji do verejnej dopravy (3), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. 

KNV v Košiciach k návrhom cestovných poriadkov diaľkových 

autobusových liniek pre obdobie 1984 – 1985 predložených n. p. ČSAD 

Košice (6), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu 

Ministerstva dopravy ČSSR týkajúceho sa prehĺbenia racionalizácie 

cestnej nákladnej dopravy pre obdobie 8. päťročného plánu (12), žiadosť 

ONV Košice-vidiek o riešenie nepriaznivého stavu vozovky štátnej cesty 

Jasov –Medzev (15), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k správe MV SSR o problémoch pri zabezpečovaní opráv úžitkových 

motorových vozidiel (17), rozbor vybraných prepravno-nákladových 

výsledkov v cestnej doprave za rok 1983 (21).  

 163  22 – 46 1984  43 

Uznesenia Výboru ľudovej kontroly SSR č. 297 z 25. mája 1984 

o výsledku kontroly plnenia opatrení na racionalizáciu cestnej nákladnej 
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automobilovej dopravy (23), informácia Vsl. KNV v Košiciach 

o problematike dopravy a komunikácií v oblasti Vysokých Tatier (26), 

zhodnotenie Ministerstva dopravy ČSSR týkajúce sa výsledkov 

vyťažovania cestných nákladných vozidiel za rok 1983 (27), stanovisko 

odboru dopravy Vsl. KNV v Košiciach k činnosti organizácií na úseku 

dopravy, autoopravárenstva a cestného hospodárstva na rok 1985 (28), 

správa Vsl. KNV v Košiciach o vybavenosti cestnej siete vo Vsl. kraji 

sociálnymi zariadeniami (29), pripomienky odboru dopravy Vsl. KNV 

v Košiciach k realizácii uznesenia vlády SSR č. 66/1984 týkajúceho sa 

výnimky pre  zaraďovanie objektov do výstavby v rámci akcie Z (31), 

informácia odboru dopravy Vsl. KNV v Košiciach o postupe prác na 

akcii Rekonštrukcia nadjazdu v Moldave nad Bodvou na štátnej ceste 

I/50 (40), požiadavky ONV Rožňava na údržbu a výstavbu pozemných 

komunikácií pre roky 1984 – 1985 (41). 

 301 – 310 Obchod 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 164  1 – 59 1984  43 

Záznam z rokovania pracovnej skupiny pre zabezpečovanie zásobovania 

zimného trhu z 11. januára 1984 (6), žiadosť koncernového podniku SEZ 

Krompachy o pomoc pri prevode objektu turistickej ubytovne Plejsy (8), 

stanoviská vybraných odborov Vsl. KNV v Košiciach k správe o stave 

a rozvoja služieb v oblasti pôsobnosti MsNV Vysoké Tatry a Poprad 

(11), hlavné ciele inovácií v podnikoch miestnej výroby a služieb Vsl. 

kraja na obdobie rokov 1986 – 1990 (19), žiadosť 3. podpredsedu Vsl. 

KNV v Košiciach pre ONV vo Vsl. kraji o zamedzenie svojvoľného 

skracovania pracovného času predajní počas turistickej letnej sezóny 

(22), správa Vsl. KNV v Košiciach o plnení opatrení vyplývajúcich 

z uznesenia vlády SSR č. 129/1980 o racionálnom rozvoji závodného 

stravovania (29), zoznam nedostatkových druhov tovaru požadovaných 

obchodnými organizáciami na rok 1985 (31), informácia Štátnej 

obchodnej inšpekcie Bratislava o výsledkoch kontroly prípravy 

obchodných organizácií na letnú turistickú sezónu 1984 (36), návrh 

Krajského strediska pre rozvoj verejného stravovania Košice na nové 

usporiadanie okresných podnikov Reštaurácií (42), vyhodnotenie 

kontrolnej činnosti Ministerstva obchodu SSR na jednotný výkon štátnej 

správy v zmysle zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 

(43), návrh sadzieb obchodných zrážok platných od 1. januára 1986 (49), 

upozornenie n. p. Zelenina Košice na nedostatky zistené pri previerke 

zberu a nákupu neskorých druhov zeleniny v okrese Rožňava (56), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu Ministerstva 

obchodu SSR súvisiaceho s programom starostlivosti o invalidných 

občanov v obchode (58). 
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 326 – 345 Výstavba  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 165  1 – 4 1984  43 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k správe Výboru 

ľudovej kontroly SSR o výsledku previerky zabezpečenia programu 

rekonštrukcií a výstavby malých vodných elektrární (1), správa Vsl. 

KNV v Košiciach o realizácii plnenia výstavby Interhotelu B 

v Michalovciach, Združeného obchodného domu OTEX Košice, 

Obchodného domu Prior Prešov a Poprad (3). 

 601 – 620 Vnútorná správa 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 166  1 – 3 1984  43 

Materiály Mestského výboru Slovenského zväzu žien v okrese Košice-

mesto týkajúce sa vytvárania životných a pracovných podmienok pre 

ženy (1), zoznamy hrobov československých občanov – partizánov  

a vojakov padlých počas SNP a oslobodzovacích bojov na území SSR 

(2), protokol Sekretariátu 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

o vykonanom vyradení písomností podľa smerníc pre vyraďovanie na 

výkonných orgánoch NV (3).  

Ročník 1985 

 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 167  1 – 3  1985  44 

Stanovisko Vsl. KNV v Košiciach k sťažnosti ZO KSS Technické služby 

Vysoké Tatry Starý Smokovec vo veci premiestnenia predajne 

Mototechna v Starom Smokovci (1), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. 

KNV v Košiciach k anonymnej sťažnosti na činnosť podpredsedu ONV 

vo Vranove nad Topľou Jozefa Drugdu (2). 

 116 – 121 Kádrová a personálna práca 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 168  1  1985  44 

Žiadosť Československej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave 

o súhlas k služobnej ceste riaditeľa n. p. Zberné suroviny Prešov Tomáša 

Semančíka do NDR (1). 
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 251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 169  1 – 9  1985  44 

Vyhodnotenie výkonu štátnej správy na odbore miestneho hospodárstva 

Vsl. KNV v Košiciach za rok 1984 (1), informácia odboru miestneho 

hospodárstva Vsl. KNV v Košiciach o plnení opatrení z rokovania s n. p. 

Kovošrot Košice zo 17. apríla 1985 (3), stanovisko Vsl. KNV 

v Košiciach k návrhu rozvoja mliekarenského priemyslu v 8. päťročnom 

pláne (4), stanovisko Vsl. KNV v Košiciach k návrhu rozvoja mlynsko-

pekárenského priemyslu v 8. päťročnom pláne (5), žiadosť n. p. 

Východoslovenské plynárenské závody Košice o dodržiavanie uznesenia 

rady Vsl. KNV v Košiciach č. 92 organizáciami riadenými NV vo Vsl. 

kraji z 26. marca 1985 (8).  

 301 – 310 Obchod a cestovný ruch 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 170  1 – 2 1985  44 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach ku koncepcii rozvoja 

siete a sortimentu služieb v 8. päťročnom pláne s výhľadom do roku 

1990 (1). 

     Manipulačné obdobie III. 
Ročník 1986 

 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 Inv. č.  Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 171  1 – 334     1986    44 
Denník protokolovanej korešpondencie 3. podpredsedu Vsl. KNV za rok 

1986.     

 

b. Spisy 

 59 Socialistická súťaž 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 172  1 – 3 1986  44 

Správa Vsl. KNV v Košiciach o stave a vývoji vynálezcovstva 

a zlepšovateľstva a o plnení programu rozvoja na roky 1981 – 1985 

a hlavných zámerov pre ďalší vývoj v 8. päťročnom pláne v hospodárstve 

NV Vsl. kraja (1), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

k podmienkam súťaže o najlepší podnik a najlepšieho jednotlivca vo 
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vynálezcovstve a zlepšovateľstve v organizáciách riadených NV vo Vsl. 

kraji (3). 

 60 Sťažnosti, podnety a pripomienky pracujúcich 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 173  1 – 8 1986  44 

Anonymná sťažnosť na problémy pri zásobovaní uhoľnými palivami n. 

p. Uhoľné sklady Košice (2), anonymná sťažnosť na nedodržiavanie 

platných cestovných poriadkov ČSAD Košice (4), sťažnosť Júliusa 

Vargu súvisiacu s nepridelením bytu ObNV Košice I. (6). 

 101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 174  1 – 11 1986  44 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu zásad 

činnosti koordinačných komisií NV a ONV na lepšie využívanie 

pracovného času (4), pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v 

Košiciach (7-8, 10-11). 

 116 – 121 Kádrová a personálna práca  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 175  1 – 9 1986  44 

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí zo 4. novembra 

1985 o poskytovaní ročných odmien vedúcim pracovníkom 

hospodárskych organizácií (1), metodický pokyn k verejným previerkam 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (2), komplexné kádrové 

hodnotenie riaditeľa n. p. ČSAD Košice Jozefa Mrážika, riaditeľa n. p. 

ČSAO Košice Milana Urbana, riaditeľa n. p. Cestné stavby Košice Jána 

Kovaľa, riaditeľa Vsl. dopravného strediska Košice Igora Holubca, 

riaditeľa n. p. Zberné suroviny Prešov Tomáša Semančíka, riaditeľa n. p. 

KORT Košice Jána Viňanského (4), správa Výboru ľudovej kontroly 

Vsl. KNV v Košiciach o výsledku previerky stavu bezpečnosti zdravia 

pri práci v organizáciách riadených NV vo Vsl. kraji (9).  

 151 – 159 Plánovanie  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 176  1 – 14 1986  44 

Správa Vsl. KNV v Košiciach o rozpracovaní a zabezpečení úloh 

štátneho plánu na rok 1986 (1), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach ku koncepcii MV SSR súvisiacej s rozvojom Výskumného 
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ústavu miestneho hospodárstva Bratislava na roky 1986 – 1990 

s výhľadom do roku 2000 (2), správa Vsl. KNV v Košiciach o rozvoji 

a výhľade pokrytia územia Vsl. kraja televíznym signálom v 8. 

päťročnom pláne a ďalšieho rozvoja do roku 2000 (7), pokyny 

Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj Bratislava 

na vykonanie kontroly pripravenosti stavieb určených ako záväzné úlohy 

štátneho plánu na rok 1987 – 1988 (12), návrh plánov hlavných úloh 

vybraných odborov Vsl. KNV v Košiciach na rok 1987 (14). 

 176 – 182 Financie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 177  1 – 7 1986  44 

Správa Ministerstva financií SSR o zameraní prác pri rozpracovaní 

programov hospodárnosti v 8. päťročnom pláne (3), rozpočtový výhľad 

Ministerstva financií SSR na roky 1987 – 1990 (5), informácia ŠBČS k 

uvoľňovaniu devízových prostriedkov na dovoz strojov a zariadení 

z nesocialistických štátov (6). 

 251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 178  1 – 64 1986  45 

Žiadosť DPMK o úpravu finančného plánu súvisiaceho s vysokými 

nákladmi na výchovu učňov (4), žiadosť ONV v Starej Ľubovni 

o zvýšenie dodávok plynu pre okres (13), stanovisko n. p. Tesla Eltos, 

závod Košice k nedostatku náhradných dielov pre opravy prístrojov 

spotrebnej elektroniky (14), pokyny Ministerstva poľnohospodárstva 

a výživy SSR na usmernenie poľnohospodárskych podnikov na 

rozšírenie služieb pre obyvateľstvo (22), problematika prevodu majetku 

medzi n. p. Mototechna a MsNV Vysoké Tatry (23), analýza technického 

stavu a prevádzky osobných výťahov v obytných budovách 

spravovaných organizáciami bytového hospodárstva NV (26), žiadosť 

Júliusa Tarnaja o pomoc pri riešení výmeny bytu (28), odpoveď 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach na žiadosť o pomoc Slovenského 

zväzu bytových družstiev v Bratislave pri riešení nedostatkov 

v dodávkach tepla a teplej úžitkovej vody z centrálnych tepelných 

zdrojov do družstevného bytového fondu v Starej Ľubovni (30), 

stanovisko vládnej mzdovej komisie k zavádzaniu 2. etapy programu 

zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy za rok 1985 (36), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu koncepcie 

rozvoja platených služieb obyvateľstvu na roky 8. päťročného plánu (40), 

žiadosť n. p. ČSAD Košice o udelenie výnimky na zníženie odvodu 

nákladných pneumatík (45), informatívna správa o výsledkoch previerky 

vykonanej Výborom ľudovej kontroly SSR v n. p. KORT v Košiciach 

(57), analýza n. p. Vsl. uhoľné sklady v Košiciach týkajúca sa rentability 

a požiadaviek pri vytvorení nového odštepného závodu v Starej Ľubovni 
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(58), program obnovy vozového a strojového parku n. p. Vsl. uhoľné 

sklady v Košiciach pre roky 1986 – 1990 (61). 

 276 – 284 Doprava 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 179  1 – 47 1986  45 

Žiadosť obce Fulianka o obnovenie autobusovej linky Prešov – Demjata 

– Záhradné (3), správa Vsl. KNV v Košiciach o uzavretých 

dodávateľsko-odberateľských vzťahoch na rok 1986 a rozpis úloh 

štátneho plánu pre ČSAD Košice (6), informácia Vsl. KNV v Košiciach 

o poznatkoch získaných pri kontrole nápravových tlakov nákladných 

motorových vozidiel (8), správa n. p. Vsl. dopravné stredisko Košice 

o plnení uznesenia vlády SSR č. 363/80 a súboru opatrení na zvýšenie 

bezpečnosti cestnej premávky vo Vsl. kraji za obdobie 7. päťročného 

plánu (12), žiadosť n. p. ČSAD Košice o pomoc pri riešení problému 

zabezpečenia priestorov pre kultúrne akcie pre pracovníkov podniku 

(22), situačná správa n. p. ČSAD Košice o materiálno-technickej 

základni ČSAD Bardejov (23), zápisnica z porady o cestovných 

poriadkoch z 29. októbra 1986 (33), rozbor technickej pomoci 

a zabezpečovanie sanačných prác cestných sietí 1. a 2. triedy vo Vsl. 

kraji vypracovaný n. p. Cestný investorský útvar Košice (34), žiadosť n. 

p. ČSAD Košice o pomoc pri riešení problémov v investičnej výstavbe 

(41), stanovisko odboru dopravy Vsl. KNV v Košiciach k zabezpečeniu 

autobusovej dopravy MHD k novej poliklinike v Spišskej Novej Vsi 

(47). 

 301 – 310 Obchod a cestovný ruch 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 180  1 – 51 1986  46 

Návrh Ministerstva obchodu SSR týkajúci sa zmeny organizácie obchodu 

s palivom v SSR (1), analýza Krajského strediska pre rozvoj spoločného 

stravovania Košice týkajúca sa ekonomických výsledkov dosiahnutých 

podnikmi Reštaurácie v 7. päťročnom pláne (2), správa Štátnej 

obchodnej inšpekcie Bratislava z kontroly kvality hotových jedál 

v prevádzkových jednotkách štátneho a družstevného obchodu (5), 

správa odboru obchodu a CR Vsl. KNV v Košiciach o príprave na letnú 

turistickú sezónu 1986 vo Vsl. kraji (9), žiadosť ONV v Bardejove 

o pomoc pri riešení problémov s nedostatočným zabezpečovaním 

zásobovania pevnými uhoľnými palivami pre odštepný závod Vsl. 

uhoľné sklady v Bardejove (10), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach k analýze ekonomických výsledkov dosiahnutých podnikmi 

Reštaurácie v 7. päťročnom pláne (18), žiadosť 3. podpredsedu Vsl. 

KNV v Košiciach o pomoc pri riešení nedostatočného zásobovania 

mäsom v okrese Poprad (23), pokyn Ministerstva obchodu SSR 

k stanoveniu  najvyššieho prípustného obsahu dusičnanov v zelenine 
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a zemiakoch (24), prehĺbenie odvetvovej pôsobnosti Ministerstva 

obchodu SSR vo vnútornom obchode v rokoch 8. päťročného plánu (27), 

správa Štátnej obchodnej inšpekcie Bratislava o výsledkoch kontroly 

dodržiavania ustanovení trhových poriadkov NV na miestnych 

trhoviskách (28), materiál na zasadnutie Vládneho výboru pre CR SSR 

z 9. októbra 1986 (32), prehľad o plnení maloobchodného obratu k 30. 

septembru 1986 (36), analýza stavu okresných správ rekreačných služieb 

a CR, ekonomickej efektívnosti ich práce a návrh opatrení na zníženie 

závislosti týchto organizácií na príspevkoch z rozpočtov NV v 8. 

päťročnom pláne (43), správa 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach 

o odstránení nedostatkov vo výrobe a nákupe zeleniny (50).  

 526 – 536 Zdravotníctvo 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 181  1 1986  46 

Správa krajského hygienika Vsl. KNV v Košiciach z kontroly 

zabezpečovania ochrannej dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie vo 

vybraných potravinárskych podnikoch (1). 

 

Ročník 1987 

 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 182  1 – 3 1987  47 

Anonymná sťažnosť na riaditeľa Okresného podniku komunálnych 

služieb vo Vranove nad Topľou Jozefa Rusnáka (1). 

 601 – 620 Vnútorná správa 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 183  1 1987  47 

Urgencia nevybavenej korešpondencie 3. podpredsedu Vsl. KNV 

v Košiciach za rok 1986 (1). 
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Ročník 1988 

 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 184  1 1988 47 

Anonymná sťažnosť na kádrovú politiku a porušovania zákonnosti zo 

strany funkcionárov Vsl. KNV v Košiciach (1). 

 

Ročník 1989 

 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 Inv. č.  Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 185  1 – 199      1989    47 
Denník protokolovanej korešpondencie 3. podpredsedu Vsl. KNV za rok 

1989.    

  

b. Spisy 

 59 Socialistická súťaž 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 186  1 1989  47 

Výsledok socialistickej súťaže o najlepšiu organizáciu a najlepšieho 

jednotlivca vo vynálezcovstve a zlepšovateľstve v rezorte Ministerstva 

obchodu a CR v obchodných organizáciách NV (1). 

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 187  1 – 5  1989  47 

Anonymná sťažnosť na technického námestníka podniku ČSAO Košice 

Jána Lenárta (1), sťažnosť obce Bajerovce na zlú údržbu ciest 

a vynechávanie spojov verejnej autobusovej dopravy (3), anonymná 

sťažnosť na pracovníka odboru obchodu a CR Vsl. KNV v Košiciach 

Ondreja Kollára (5). 
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 101 – 108 Organizačná činnosť NV  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 188  1 – 13 1989  47 

Pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (1-4, 6-7, 9, 11-13). 

 116 – 121 Kádrová a personálna práca   

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 189  1 – 7 1989  47 

Osobné blahoželanie 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach Ladislavovi 

Klimanovi za zvolenie do funkcie námestníka primátora mesta Košíc (3), 

osobné blahoželanie 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach Jurajovi 

Zimovi za zvolenie do funkcie riaditeľa štátneho podniku Komunálne 

služby mesta Košíc (5). 

 251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 190  1 – 58 1989  47 

Stanovisko odboru miestneho hospodárstva Vsl. KNV v Košiciach 

k poskytovaniu dotácií pre n. p. KORT Košice (2), žiadosť n. p. Vsl. 

pekárne a cukrárne Košice o súhlas k vyplácaniu náborových príspevkov 

(6), príspevok 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach do časopisu 

Národné výbory s názvom Prínosy uplatňovania nového hospodárskeho 

mechanizmu v podnikoch služieb Vsl. kraja (9), stanovisko 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k problematike nedostatočného 

vykurovania a dodávok teplej vody na sídlisku Juh Košice (18), potreby 

opráv bytového fondu NV v 9. päťročnom pláne vo Vsl. kraji (20), 

žiadosť Technických a rekreačných služieb mesta Bardejov 

o zabezpečenie devízových prostriedkov pre ekologické spaľovanie 

odpadov (27), návrh politicko-právnych zásad v oblasti bývania (28), 

žiadosť ONV v Prešove o pridelenie devízových prostriedkov na 

zakúpenie strojov a zariadení na strojárenskom veľtrhu v Brne (32), 

žiadosť n. p. Komunálne služby Košice o pomoc pri riešení zabezpečenia 

materiálového krytia plánu na rok 1990 (35), informácia Úradu vlády 

SSR o harmonograme realizácie opráv bytového fondu (45), žiadosť 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach o rozšírenie povolenia Federálnym 

ministerstvom zahraničného obchodu ČSSR prevádzať 

zahraničnoobchodnú činnosť pre podniky miestneho hospodárstva (58).   
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 276 – 284 Doprava 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 191  1 – 24 1989  48 

Stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k zabezpečovaniu 

rozvoja železničnej prekládkovej stanice Čierna nad Tisou (1), 

stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k riešeniu rozvoja 

autoopravárenstva v okrese Spišská Nová Ves (2), vývoj dopravnej 

nehodovosti v n. p. ČSAD Košice za roky 1985 – 1988 (5), stanovisko 3. 

podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k materiálu Federálneho ministerstva 

dopravy a spojov ČSSR týkajúceho sa podmienok zabezpečenia osobnej 

dopravy po roku 1990 MHD a verejnou autobusovou dopravou ČSAD 

(9), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k problémom 

s rekonštrukciou letiska v Košiciach (12), návrh investičných akcií v 9. 

päťročnom pláne dopravných stavieb (14), prídel motorových vozidiel 

pre rok 1989 (18), správa MV a ŽP SSR o zavedení pravidelných 

technických kontrol motorových vozidiel v držbe občanov (19), správa 

MV a ŽP SSR o výsledkoch previerky činnosti NV vo Vsl. kraji na úseku 

dopravy (21). 

 301 – 310 Obchod a cestovný ruch 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 192  1 – 17 1989  48 

Správa n. p. Zelenina Košice o zásobovacej situácii zeleninou, ovocím 

a zemiakmi (1), informácia Krajského hygienika Vsl. KNV v Košiciach 

o nedostatkoch v pripravenosti oblastí a zariadení CR vo Vsl. kraji na 

letnú turistickú sezónu (5), správa odboru obchodu a CR Vsl. KNV 

v Košiciach o pripravenosti obchodných organizácií na letnú turistickú 

sezónu 1989 vo Vsl. kraji (8), informácia Slovenskej obchodnej 

inšpekcie o výsledku kontroly zásobovania a poskytovania služieb počas 

letnej turistickej sezóny v roku 1989 (12), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. 

KNV v Košiciach k nedostatočnému zásobovaniu obyvateľstva pevnými 

uhoľnými palivami a plynom v okrese Svidník (15), správa odboru 

obchodu a CR Vsl. KNV v Košiciach o realizácii koncepcie rozvoja 

závodného stravovania vo Vsl. kraji (16). 
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Ročník 1990 

 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

 101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 193  1 – 9 1990 48 

Pozvánky pre 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach (3, 5, 7-9). 

 176 – 182 Financie 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 194  1 – 60 1990 48 

Žiadosť ONV v Prešove o poskytnutie pôžičky v súvislosti s výstavbou 

závodu na výrobu čistiarne odpadových vôd a úpravni vôd v Sabinove 

(1), žiadosť 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach o pridelenie 

finančných prostriedkov pre investičné akcie na úsekoch školstva, 

vodného hospodárstva a cestnej siete v okrese Svidník (3), žiadosť 

Československých štátnych kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch o finančný 

príspevok na obnovu životného prostredia lokality Vyšné Ružbachy (5). 

 251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 195  1 – 12 1990 48 

Žiadosť 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach o prehodnotenie rozsahu 

povolenia zahraničnoobchodnej činnosti pre n. p. KOMPENZA Košice 

(4), stanovisko 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach k návrhu pravidiel 

hospodárskeho mechanizmu v odvetví miestnej výroby a služieb po roku 

1990 (5), žiadosť n. p. Vsl. pekárne a cukrárne o pridelenie bilancií na 

nákup motorových vozidiel pre rok 1990 (6), stanovisko 3. podpredsedu 

Vsl. KNV v Košiciach k návrhu MV SSR týkajúceho sa novelizácie 

právnej úpravy hospodárenia s bytmi (10). 

 276 – 281 Doprava 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 196  1 – 5 1990 48 

Správa Vsl. KNV v Košiciach o plnení súboru opatrení na zvýšenie 

bezpečnosti cestnej premávky na roky 1986 – 1990 vo Vsl. kraji (2), 

žiadosť MsNV Sabinov o pomoc pri zabezpečení finančných 

prostriedkov na údržbu miestnej komunikácie v meste (4). 
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 301 – 310 Obchod a cestovný ruch 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 197  1 – 17 1990 48 

Zoznam objektov patriacich ÚV KSČ, ÚV KSS a ostatným ústredným 

orgánom v oblastiach cestovného ruchu vo Vsl. kraji (3), informácia 

Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave o výsledkoch kontroly 

zásobovania v zimnom období 1989 (5), záznam z porady riaditeľov 

obchodných, výrobných a dodávateľských organizácií potravinárskeho 

tovaru, krajskej potravinárskej komisie a vedúcich odborov obchodu 

a CR ONV, NVmK Vsl. kraja z 23. februára 1990 (6), povolenie 

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ČSSR k zahraničnej 

obchodnej činnosti n. p. KOMPENZA Košice (8), návrh n. p. Vsl. 

pekárne a cukrárne Košice ku koncepcie rozvoja materiálno-technickej 

základne výroby a zásobovania pekárskymi a cukrárskymi výrobkami 

v okrese Svidník (11), správa Výskumného ústavu CR a spoločného 

stravovania Bratislava ku kompletizácii siete služieb a obchodu pre 

stredisko Štrbské Pleso a priľahlé osady (13). 

 326 – 345 Výstavba, územné plánovanie a architektúra 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 198  1 1990 48 

Žiadosť 3. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach o zaradenie výstavby 

závodu na výrobu čističiek odpadových vôd a úpravní do zoznamu 

ekologických stavieb pre rok 1990 (1). 
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