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 Začiatok chovu koní v muránskej oblasti súvisel so zmenou lesnej polit iky 

štátu po vytvorení Povereníctva lesov a drevárskeho priemyslu (PLa DP) 11.9. 

1951 vládnym nariadením č. 75/1951 Zb. Od 1.1. 1952 štát vykonával obnovu, 

pestovanie a ochranu lesa prostredníctvom správ lesného hospodárstva, 

podriadených krajským správam lesov, ktoré na Slovensku podliehali Hlavnej 

správe lesov PLaDP. Chovné  stádo Správy lesného hospodárstva Muráň sa 

založilo po výkupe huculských koní od roľníkov z oblasti východného Slovenska. 

Úlohou žrebčína bolo zabezpečiť odchov a výcvik malého a nenáročného koňa, 

vhodného k prácam v náročnom horskom teréne (zalesňovanie,  poľovníctvo...) 

pre potreby lesných závodov a vojenskej správy. Výstavbu objektov chovných 

stredísk Veľká Lúka, Paseky, Ľadová jaskyňa a Betlanovce previedla Krajská 

správa lesov (KSL) Košice, objekt Dobšiná bol prevzatý od miestneho štátneho 

majetku. 

 Osamostatnenie sa žrebčína ako samostatnej hospodárskej jednotky v 

rámci KSL Košice súviselo s celkovou úpravou organizácie lesného hospodárstva 

ČSR na základe vládneho uznesenia č. 2989 z 26.10. 1955. V organizácii PLaDP 

došlo k úprave 1.1. 1956, kedy sa zlúčil i pestovateľská a ťažobná činnosť v 

lesnom hospodárstve, zrušila sa hlavná správa lesov a im podriadené zložky - 

krajské správy lesov. Nová KSL Košice bola zriadená dňom 1.1. 1956 ako 

hospodárska organizácia na základe ustanovenia §6 vládneho nariadenia č. 

2/1956 Zb. výnosom Ministerstva lesov a drevárskeho priemyslu ČSR č. 

170/1956-302.0 zo dňa 30.1. 1956. Jej poslaním bola správa národného lesného 

majetku, kam patrilo aj obstarávanie zvláštnych úloh lesného hospodárstva 

cestou špecializovaného závodu:  Správy žrebčína (SŽ) v Muráni. Z územného 

hľadiska bola KSL Košice členená na lesné závody (Betliar, Hrabušice, Jasov, 

Krásnohorské Podhradie, Košice, Margecany, Muráň, Poprad, Revúca, Rožňava, 

Smolnícka Huta, Stará Voda, Spišská Nová Ves, Spišské Podhrad ie, Sečovce, 

Slanec), Správu žrebčína v Muráni, polesia, manipulačné strediská, dopravno -

mechanizačné strediská, dopravno -manipulačné strediská, lesné a manipulačné 

okrsky a údržbárske dielne.  

 V počiatočnom období bola činnosť SŽ v Muráni zameraná na chov  koní 

huculského plemena pre potreby lesných závodov a vojenskej správy v 

spomínaných piatich chovných a výcvikových strediskách. Od 60. rokov žrebčín 

produkoval ťažné kone norického a huculského plemena prioritne pre potreby 

lesných závodov v rámci KSL Košice, premenovanej od 1.8. 1960 na Štátne lesy 

(ŠL) Košice. Chovná produkcia smerovala aj k odpredaju pre ďalšie lesné závody 



na Slovensku, pre jednotné roľnícke družstvá a na export. Počas trvania SŽ v 

Muráni ako samostatnej hospodárskej jednotky ŠL Košice funkciu riaditeľa 

podniku zastávali Štefan Laboš a Zoltán Topercer.  

 Na základe rozhodnutia Ministerstva lesného a vodného 

hospodárstva(MLaVH) SSR , resp. Podnikového riaditeľstva ŠL Košice sa dňom 

31.12. 1971 SŽ v Muráni zrušila a včlenila do organizačn ej jednotky Lesného 

závodu Muráň. Rozhodnutím MLaVH č. III/7215/840 -72 zo 14.9. 1972 sa zmenila 

organizačná štruktúra podniku ŠL Košice, v dôsledku čoho sa zriadil nový Lesný 

závod Revúca, utvorený z dovtedajších lesných závodov Muráň a Revúca a 

bývalého žrebčína.Oddelenie Lesného závodu Revúca, ktoré pokračovalo v 

chove koní, nieslo názov Správa chovu koní Muráň.  

 Činnosť spisovne SŽ v Muráni bola usporiadaná na základe indexových 

čísel. Bežná agenda administratívnej časti spisovne bola manipulovaná do 8 

registratúrnych tried (riaditeľ, bezpečnostný technik, PaM, učtáreň, MTZ, a/a, 

hlavný inžinier, mzdová účtovníčka). Skartácia a postupné preberanie materiálu 

do trvalej archívnej úschovy zabezpečovali v r. 1966 -67 a 1974 pracovníci 

bývalého Štátneho archívu  v Košiciach, pobočka Levoča, resp. bývalého 

Štátneho archívu v Levoči. Čiastočné usporiadanie fondu SŽ v Muráni previedla 

pracovníčka ŠOBA Levoča v r. 1978. Zahŕňalo skartáciu, uloženie materiálu do 

27 škatúľ a vypracovanie zoznamu, pričom spisy boli uspo riadané chronologicky 

a v jeho rámci podľa organizačnej štruktúry inštitúcie. Išlo však o spracovanie 

neúplného fondu, ktorého ďalšia časť sa nachádzala vo fonde Lesného závodu 

Muráň, nástupníckej organizácie žrebčína. V r. 1990 prevzal ŠOBA Košice od 

ŠOBA  Levoča tak fond SŽ v Muráni, ako aj fond Lesný závod Muráň, čím sa 

vytvoril i podmienky pre kompletizáciu fondu a jeho archívne sprístupnenie.  

 Časové rozpätie fondu SŽ v Muráni tvoria roky 1956 -1971. Štruktúra fondu 

je nasledovná:  

   I.     Spisový materiál 

             a, Registratúrne pomôcky  

             b, Spisy 

   II.    Účtové písomnosti a štatistické výkazy 

   III.   Zlepšovateľské hnutie a socialistická súťaž 

          IV.   Technická dokumentácia  

   V.   Varia 

 Spisy boli usporiadané chronologicko -numericky, čo zodpovedá evidencii v 

zachovaných podacích denníkoch. Každý spis bol dodatočne očíslovaný. 



Inventárnu jednotku tvorí pri registratúrnych pomôckach jeden zväzok, pri 

spisoch je to jednotlivý ročník, pri účtových písomnostiach ročník jednej ve cnej 

agendy. Pri spisoch pozostáva inventárny záznam z inventárneho čísla, ročníka, 

číselného rozpätia spisov v archívnej škatuli a čísla škatule ; nasleduje 

charakteristika vybraných spisov s ich číselným označením. Pri vyžiadaní 

materiálu je potrebné uviesť skratku fondu (SŽ-M), číslo inventárnej jednotky, 

číslo spisu a číslo škatule. Čísla v miestnom a vecnom registri odkazujú na 

inventárne číslo.  

 Písomnosti fondu dokumentujú činnosť Správy žrebčína v Muráni ako 

samostatnej hospodárskej jednotky v rámci  Štátnych lesov Košice. Hospodárska 

činnosť sa zameriavala na chov nenáročných koní , vhodných pre prácu v 

horskom teréne a produkciu krmovín pre vlastnú spotrebu. Pre potreby lesných 

závodov ŠL Košice zabezpečoval vedúci pracovník žrebčína komisionálnou 

formou nákup a vyradenie koní. Okrem spisového a účtového materiálu fond 

obsahuje aj projekty hospodárskych stavieb, vybudovaných na jednotlivých 

strediskách SŽ v Muráni. Dokumenty fondu možno využiť pri výskume unikátneho 

plemenného chovu huculských koní, ako aj pracovných kontaktov s českými a 

slovenskými chovateľskými stanicami. Písomná agenda je vhodná aj pri štúdiu 

zamestnaneckej štruktúry podniku a sociálnych pomerov jeho pracovníkov. Ďalší 

vývoj chovu koní v oblasti Muránskej planiny je možné skúmať v  dosiaľ 

nespracovaných fondoch Lesný závod Muráň. Lesný závod Revúca, uložených v 

ŠOBA Košice.    

 Triedenie, usporiadanie a inventarizáciu fondu vykonal odborný radca 

ŠOBA Košice Mgr. Erik Dulovič v r. 1999.             
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JRD        Jednotné roľnícke družstvo  

KSL        Krajská správa lesov  

LZ          Lesný závod  

ONV       Okresný národný výbor  

PLaDP     Povereníctvo lesov a drevárskeho priemyslu  

PP          Povereníctvo pôdohospodárstva  

PPaLH     Povereníctvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  

ROH        Revolučné odborové hnutie  

SŽ           Správa žrebčína  

ŠBČS       Štátna banka československá  

ŠL           Štátne lesy  

ŠM          Štátny majetok  

ÚV KSČ    Ústredný výbor Komunistickej strany Českoslo venska 
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I. Spisový materiál  

 

 

     a, Registratúrne pomôcky  

 

 

1 1956                                                                                          1 

 Podací denník      1-910 

 

2 1956 

 Podací denník   911-1841 

 

3 1957-1958  

 Podací denník   1-1715 

     1-1000 

 

4 1958-1961 

 Podací denník   1001-1346 

     1-1192 

     1-1306 

     1-1110 

 

5 1961-1964 

 Podací denník   1111-1631 

     1-1443 

     1-1527 

     1-460 

 

 

 

6 1964-1967 

 Podací denník   461-1416 

     1-1260 

     1-906 

     1-840 

 



7 1967-1968                                                                                   2  

 Podací denník   841-939 

     1-867  

 

8 1969-1970 

 Podací denník   1-696 

     1-280 

 

9 1970-1971 

 Podací denník   281-730 

     1-866 

 

10 1971 

 Poštová kniha  

 

 

     b, Spisy 

 

 

11 1956    1-327                                                            3  

 Nábor pracovníkov z okresu Šafárikovo pre potreby SŽ Muráň (7,194,211), 

prenájom lokality Veľká Lúka pre SŽ Muráň z majetku LZ Muráň (12), povolenie 

PP k využívaniu žrebcov Rokoš a Vihorlat na plemenné účely (18), rozpis 

mzdových fondov rastlinnej a živičíšnej výroby na r. 1956 (25), zoznam 

robotníkov zamestnaných na SŽ Muráň (30), správa PLaDP o zabezpečení 

krmovinovej základne pre SŽ Muráň (34), výmera obhospodarovaných pasienkov 

SŽ Muráň (40), odpredaj horských koní pre Park kultúry a oddychu v Bratislave 

(56), povolenie PP na plemenitbu koní na r. 1956 (60), prípis KSL v Koš iciach 

ohľadom kŕmnych noriem a dávok pre kone (64), prehľad kvalif ikácie pracovníkov 

SŽ Muráň (86), rozbor pôdy pasienkov SŽ Muráň (87), vymenovanie riaditeľa SŽ 

Muráň Zoltána Topercera za znalca na nákup a vyraďovanie ťažných koní pre 

potreby LZ (103), žiadosť SŽ Muráň o prídel pastvín v lokalite Ľadová Jaskyňa 

(104), prevod poľnohospodárskeho majetku JRD Turčok na SŽ Muráň (123,201), 

mesačné porady SŽ Muráň za apríl - november - zápisnice 

(132,150,186,210,222,234,252,275,299), rozdelenie krmovinovej zákl adne LZ 

Revúca pre potreby SŽ Muráň (133), odovzdanie koní do majetku Správy 



Tatranského národného parku (136,163), prevod pastvín v katastri Dobšinej do 

užívania SŽ Muráň (154), zmluva o pridelení pastvín v katastri obce Šumiac pre 

potreby SŽ Muráň - opis (172), určenie nájomného SŽ Muráň za prenájom 

pastvín od JRD Ratková (182,187), žiadosť SŽ Muráň o povolenie na jesennú 

plemenitbu horských koní (204), správa Zoltána Topercera o aplikácii 

rumunských skúseností s chovom malých horských koní (205), pracovn ý poriadok 

pre uamestnancov KSL v Košiciach (207), odkúpenie žrebčekov z chovu 

Štátneho žrebčína Topoľčianky (221), porušenie dohody o používaní pastvín LZ 

Hnúšťa (229), odporučenie PPaLH na výmenu chovných kobýl s Výskumnou 

stanicou chovateľskou v Zlobinách (236), povolenie PPaLH na jesennú 

plemenitbu kobýl (241), evidencia koní SŽ Muráň k 30.9. 1956 (243), bilancia 

úrody krmovín v r. 1956 (250), výkaz SŽ Muráň o potrebe absolventov 

poľnohospodárskych škôl (272), výmena nehnuteľností medzi ŠM Jelšava a KSL  

v Košiciach - opis zápisnice (280), hlásenie o sociálnych a hygienických 

podmienkach lesných robotníkov SŽ Muráň (293), plán dodávok živočíšnej a 

rastlinnej výroby na r. 1957 (313), žiadosť SŽ Muráň o prídel huculských žrebcov 

(314). 

 

12 1957    1-402                                                            4 

 Socialistická súťaž SŽ Muráň za r. 1956 (1), prídel krmiva pre SŽ Muráň za 

1. štvrťrok 1957 (8), žiadosť o určenie obvodu SŽ Muráň (11), plán závodnej 

školy práce na 1. štvrťrok 1957 (13), tabuľka rozlohy stredísk SŽ Muráň (23), 

polit ická organizovanosť zamestnancov SŽ Muráň (38), prídel huculských 

žrebcov z Rumunska (58,66), plánovaná výroba sena pre lesné závody v rámci 

KSL v Košiciach (69), žiadosť SŽ Muráň o pokrytie nákladov rastlinnej výroby 

(72), prídel jarných osív pre SŽ Muráň (76), rozpis hospodárskych výsledkov za 

1. štvrťrok 1957 (79), nábor prácovníkov pre SŽ Muráň (108,109,119,152), 

vyradenie huculských koní z chovu SŽ Muráň (112,155), nákup vyradeného 

vojenského materiálu (114,118), komisionálna prehliadka žrebčekov na stredisku 

Dobšiná (117), vyhodnotenie najlepších pracovníkov SŽ Muráň za 1. štvrťrok 

1957 (123), žiadosť o poskytnutie úveru na mzdy (130), platové pomery 

zamestnancov (160), mesačné hlásenia o spotrebe el. energie a poho nných hmôt 

(161), prenájom pôdy pre zamestnancov SŽ Muráň (170), žiadosť o pridelenie 

pastvín na území LZ Muráň (171), mesačná porada SŽ Muráň za jún - zápisnica 

(180), porušenie plánu pestovania krmovín SŽ Muráň (186), hlásenie SŽ Muráň o 

zbere krmovín (203), plán výstavby maštale v Ľadovej Jaskyni (208), kontrola 



výskumnej úlohy ohľadom šľachtenia huculského koňa (216,242), zavedenie 

pravidelnej evidencie živého inventára na SŽ Muráň (227), program zvýšenia 

efektívnosti chovu na SŽ Muráň do r. 1960 (228),  hlásenie o predaji koní za r. 

1957 (234), vyhodnotenie najlepších pracovníkov SŽ Muráň za 3. štvrťrok 1957 

(240,349), dodanie huculských koní pre KSL Žilina (259,341), fakturácia 

pdpredaných koní pre jednotlivé KSL (261), zriadenie odbornej komisie pri SŽ  

Muráň (269,297),  plnenie uznesenia ÚV KSČ z 27. -28.2. 1957 na SŽ Muráň 

(289), schôdza SŽ Muráň ohľadom zvýšenia efektívnosti závodu - uznesenie 

(296), určenie kŕmnych dávok pre jednotlivé druhy koní (300), opatrenia PPaLH k 

plemenitbe koní na SŽ Muráň (315), výsledky plnenia plánu vo výrobe sena 

/318), hlásenie o potrebe osív pre jarnú sejbu (331), žiadosť o prísun absolventa 

vyššej poľnohospodárskej školy na SŽ Muráň (353), rozbor hospodárenia SŽ 

Muráň k 1.10. 1957 (355), mesačná porada na KSL v Košiciac h za november  - 

zápisnica (376), previerka výrobných zásob na stredisku Paseky (382), situačná 

správa a perspektívny plán SŽ Muráň (390), plnenie socialistickej súťaže o 

Putovnú štandardu KSL v Košiciach na SŽ Muráň (392), žiadosť SŽ Muráň o 

poskytnutie úveru (393), plán technicko - organizačných opatrení SŽ Muráň na r. 

1958 (395), výkaz o zlepšovateľskom hnutí za 4. štvrťrok 1957 (398).  

 

13 1958    1-393                                                            5  

 Vrátenie úveru ŠBČS na prevedenie technicko - organizačných opaterení 

SŽ Muráň (1), správa o rozvoji socialistickej súťaže na SŽ Muráň za r. 1957 (6), 

úprava f inančných plánov za r. 1957 (10), zamestnanosť žien na SŽ Muráňv 4. 

štvrťroku 1957 (11), pridelenie žrebca na plemenitbu zo žrebčína v Ni tre (12), 

zvýšenie kŕmnych dávok pre žriebätá na stredisku Dobšiná (14), požiadavky KSL 

v Košiciach na produkciu SŽ Muráň (19), plán na plemenitbu koní na 1. štvrťrok 

1958 (20), evidencia zamestnancov SŽ Muráň (28), hlásenie o uzatvorených 

socialistických záväzkoch na SŽ Muráň (29), f inancovanie SŽ Muráň v r. 1958 

(35), vyhodnotenie najlepších pracovníkov SŽ Muráň za r. 1957 (51), mesačné 

hlásenia o odvoze dreva cudzími prostriedkami (58), zapožičanie koní pre 

natáčanie f i lmu Smrť v sedle (71,91,185), rozbo r hospodárenia SŽ Muráň za r. 

1957 (72,79), vyčíslenie straty pri chove jedného koňa za r. 1957 (80), zoznam 

pracovných miest SŽ Muráň pre uvolňovaných pracovníkov centrálnych úradov 

(86), presun huculských koní pre LZ Jasov (103,105), nepriaznivý vývoj 

produktivity práce za 1. štvrťrok 1958 (156), kontrola plnenia plánu za 1. štvrťrok 

1958 (157), platové výmery zamestnancov SŽ Muráň (167,181), plán 



hospodárskych výsledkov na 2. štvrťrok 1958 (183), plán úverovania rastlinnej 

výroby SŽ Muráň na r. 1958 (190), žiadosť o delimitáciu pôdy z majetku LZ 

Hrabušice (217), doúčtovanie cenových rozdielov pri prevode koní do základného 

stáda za 1. polrok 1958 (237), plánovaná daň z obratu za 2. polrok 1958 (260), 

zoznam zamestnancov SŽ Muráň (283), vyhodnotenie najlep šieho pracovníka 

strediska Dobšiná za 1. polrok 1958 (292), f inančné ťažkosti pri preradení koní 

do základného stáda (293), porada vedúcich dvorov SŽ Muráň - zápisnica (296), 

vyhodnotenie plnenia efektívnosti plánu za 1. polrok 1958 (305), socialistické 

záväzky zamestnancov strediska Dobšiná (311), f inančná situácia SŽ Muráň k 

septembru 1958 (329), aktivovanie koní do základného stáda (330), prevzatie 

sena od lesných závodov (333), nákup koní pre LZ Poprad (383), vyhodnotenie 

hospodárenia SŽ Muráň do októbra 1958 (384), miery žrebcov chovaných na SŽ 

Muráň (388), rozvojové plány SŽ Muráň na r. 1958 -67 (393). 

 

14 1959    1-388                                                            6  

 Uvolnenie krmív pre potreby SŽ Muráň na 1. štvrťrok 1956 (9), správa o 

inventarizácii hospodárskych prostriedkov za r. 1958 (11), predbežné výsledky 

hospodárenia za r. 1958 (24), úverovanie výrobných zásob pri premeškanom 

úvere (29,67), zaradenie závodov KSL v Košiciach do kategórií pre stanovenie 

funkčných platov (35), získanie chladnokrvných žrebcov zo Štátnehožrebčína v 

Písku (37), zoznam zamestnancov SŽ Muráň k 1.3. 1959 (49), plán a plnenie 

výkonov na SŽ Muráň za r. 1958 (52), odkúpenie žriebät od Štátneho žrebčína 

Horné Motešice (54), plán nákupu strojov a zariadení na r. 1960 (71), výkaz 

výkonov za január a február 1959 (76), prijatie výzvy LZ Betliar na zvýšenie 

pracovných výkonov v r. 1959 (90), predaj huculských koní pre KSL Žilina (102), 

plemenársky plán PPaLH pre chov huculských koní na SŽ Muráň (105), úhrada 

plánovanej straty za odpredaj koní (117,163), žiadosť usporiadateľov 

Majstrovstiev Slovenska v jazde na koni v Tatranskej Lomnici o zapožičanie 

huculských koní (123), rozbor hospodárenia SŽ Muráň k 30.4. 1959 (159), 

prevzatie funkcie riaditeľa SŽ Muráň Štefanom Labošom - zápisnica (160), odvoz 

drevnej hmoty za máj 1959 (179), prídel plemennej kobyly pre SŽ Muráň (185), 

vyhodnotenie poruchovosti dopravných prostriedkov (194), výzva strediska 

Ľadová Jaskyňa na súťaž v zberesena (198), úver na rastlinnú výrobu (223), 

odovzdanie huculského koňa pre LZ Krupina (226), mesačné hlásenia o spotrebe 

el. energie a pohonných hmôt (233), kontrola kvality práce za 1. polrok 1959 

(248), rozvoj socialistickej súťaže na SŽ Muráň (266), vyhodnotenie súťaže v 



produkcii sena (272), zoznam zamestnancov SŽ Muráň (273), priemerný vek 

zamestnancov SŽ Muráň (276), kvalif ikačné predpoklady zamestnancov SŽ 

Muráň (290), pripomienky pobočky ŠBČS v Revúcej k návrhu plánu na r. 1960 

(297), hlásenie o potrebe osív na jarnú potrebu r. 1960 (303), sú pis nákladov na 

výstavbu kováčskej dielne na stredisku Dobšiná (310), presun ťažných koní 

(314,315,328), zamestnanosť žien na SŽ Muráň (316), prídel krmiva pre SŽ 

Muráň na 4. štvrťrok 1959 (317), kontrola kvality práce na strediskách Veľká 

Lúka a Paseky (318), rozpis mzdových fondov pre strediská SŽ Muráň na 4. 

štvrťrok 1959 (321), uvolnenie krmovín na 4. štvrťrok 1959 (331), záznam 

inventarizačnej komisie za 3. štvrťrok 1959 (334), pohyb zásob na SŽ Muráň v 4. 

štvrťroku 1959 (337), hlásenie o prehliadke koní vhodných na predaj na Spiši 

(340,341), mimoriadny prídel melasového krmiva (349), zásoby SŽ Muráň - 

rozbor pobočky ŠBČS v Revúcej (357), kŕmne dávky pre huculské kone (359), 

tematický plán pre zlepšovateľov na r. 1960 (368), úverovanie nákladov na chov 

koní od 1.1. 1960 (373).  

 

15 1960    1-437                                                            7  

 Kontrola nákladov chovu koní na SŽ Muráň (2), kvalif ikačné ohodnotenie 

prác na SŽ Muráň za r. 1959 (8), príjem žrebca od SŽ Prešov (10), záznam o 

kontrole národohospodárskej evidencie na SŽ Muráň (18), uplatňovanie zákona 

č. 24/57 Zb. o kárnom stíhaní (20), komplexný technicko - ekonomický rozbor za 

r, 1959 (27), evidencia koní na SŽ Muráň (29), prenájom pestovateľských 

pozemkov pre zamestnancov SŽ Muráň  (32), správa PPaLH o perspektívnom 

pláne SŽ Muráň (36), rozdelenie huculských koní pre lesné závody (38,54), 

rozbor úrazovosti v rámci KSL v Košiciach za 4. štvrťrok 1960 (45), prijatie 

záväzkov na zúrodnenie poľnohospodárskej pôdy (68), prídel krmiva na 2. 

štvrťrok 1960 (70), úprava kŕmnych dávok pre žrebcov na stredisku Veľká Lúka 

(78), zoznam zamestnancov SŽ Muráň (81), preradenie žriebät do základného 

stáda (90), zrušenie režijných záprahov na SŽ Muráň (92,169), prídel huculských 

koní pre lesné závody (138-140,142,159), návrhy lesných závodov na vyradenie 

koní (179,183,186,266), správa o kontrole národohospodárskej evidencie na SŽ 

Muráň (189), žiadosť Filmovej tvorby Bratislava o zapožičanie koňa pre 

nakrúcanie f i lmu Jerguš Lapin (201,304), odkad splátky úveru na výrobné zásoby 

(211), výkaz o zamestnanosti žien na SŽ Muráň (212), ponuka huculských koní 

pre lesné závody (219,254), rozbor hospodárenia na SŽ Muráň za 2. štvrťrok 

1960 (225), návrh SŽ Muráň na nákup plemenných kobýl na r. 1960 (230), nákup 



plemenného žrebca druhu norik (231), mesačné hlásenia o spotrebe el. energie a 

pohonných hmôt (251,260), kontrola prevádzky na stredisku Hrabušice (286), 

úprava výrobných zásob na SŽ Muráň (295), výkaz o pracovnej úrazovosti za 3. 

štvrťrok 1960 (326), vyhodnotenie kolektívnej zmluvy za 3. štvrťrok 1960 (328), 

hlásenie o vykonaní práce zamestnancov SŽ Muráň na JRD Muráň a Muránska 

Lehota (336), rozbor hospodárenia na SŽ Muráň za 3. štvrťrok 1960 (341), rozpis 

plánovaného hospodárskeho výsledku na 4. štvrťrok 1 960 (358), výkaz 

očakávaného plnenia hospodárskeho výsledku za r. 1960 (364), rozbor vývoja a 

skladby zásob SŽ Muráň za január - november 1960 (385), plán 

zlepšovateľského hnutia na r. 1961 (387), pracovná náplň vedúceho 

plemenárskej stanice (401), vyhodnotenie zamestnanosti žien za r. 1960 (416), 

nákup plemenných kobýl od českých plemenárskych družstiev (420), nedostatky 

pri odchove žriebät na stredisku Paseky (433), mzdové fondy za r. 1960 (437).  

 

16 1961    1-241/242-520                                             8-9                                                                                              

 Prídel koní pre lesné závody (3,31,55,108,274,421,482), ponuka Štátneho 

žrebčína Albertovec na predaj norických žriebät (7), vyhodnotenie kolektívn ej 

zmluvy za 4. štvrťrok 1960 (9), správy o komplexnom technicko - ekonomickom 

rozbore stredísk SŽ Muráň za r. 1960 (25,28,29,37,42), hnutie za vytvorenie 

Fondu päťročnice (45), nedostatočný prídel krmív na 1. štvrťrok 1961 (49), 

schválenie ročných výkazov  na SŽ Muráň za r. 1960 (51), návrhy lesných 

závodov na vyradenie koní (62,97,313,352,418), periodická revízia SŽ Muráň - 

protokol (65), výber zo zákonných predpisov o pripúšťaní kobýl (71), schválenie 

ročných výkazov za r. 1960 (83), rozdelenie krmív na 2 . štvrťrok 1961 (84), 

zamestnanosť žien za 3. štvrťrok 1961 (87), žiadosť pobočky ŠBČS v Rožňave o 

doplnenie komplexného rozboru za r. 1960 (90), plán KSL v Košiciach na nákup 

úžitkových koní na r. 1961 (93), dohoda o dočasnom prenájme pastvín v katastri 

obce Muráň (102), úprava kŕmnych dávok na strediskách SŽ Muráň (103), plán 

osobných nákladov na r. 1961 (105), zmena f inančného plánu na r. 1961 (130), 

správa o socialistickom súťažení za 1. štvrťrok 1961 (139), neplnenie povinností 

voči ŠBČS (153), energet ická bilancia za r. 1960 (155), rozbor spotreby 

mzdového fondu za 1. štvrťrok 1961 (202), plán polit icko - organizačných 

opatrení na zavedenie novej mzdovej sústavy (235), rozbor hospodárenia za 1. 

polrok 1961 (236), vyžiadanie zamestnancov pre potreby poľ nohospodárskych 

prác JRD Muránska Huta (268), výkaz zamestnancov podľa výšky mzdy za máj 

1961 (271), f inančný plán 3. päťročnice na SŽ Muráň (316), zostavenie komisie 



pre previerku efektívnosti (326), rozbor hospodárenia na stredisku Dobšiná za 1. 

polrok 1961 (331), peňažné príjmy zamestnancov SŽ Muráň (343), odoslanie 

haflingských žrebcov pre Oblastný výstavný a nákupný trh vo Zvolene (370), 

zmena f inančného plánu na r. 1961 (395), výkaz zamestnancov SŽ Muráň podľa 

vzdelania (408), opatrenia na dosiahnutie  plánovaných úloh v r.1962 (419), 

technicko - ekonomický rozbor za 3. štvrťrok 1961 (425), perspektíva chovu koní 

na SŽ Muráň (432), žiadosť SŽ Muráň o delimitáciu pozemkov ŠM Betlanovce 

(438), výcvik koní na stredisku Dobšiná (445), rozbor plnenia plánu n a stredisku 

Dobšiná za október a november 1961  (460,492), prevzatie sena od LZ Spišská 

Nová Ves (506), zamestnanosť žien za 2. štvrťrok 1961 (511), plnenie plánu 

zamestnancov na stredisku Veľká Lúka (513).  
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 Prídel koní pre LZ (3,13,31,71,76,114,138,238,252,274,287,319,348), 

rozbor plnenia plánu na stredisku Dobšiná za december 1961 (5), pripomienky 

pobočky ŠBČS v Rožňave k ročnému komplexnému rozboru za r. 1961 (12), 

formálna úprava zmeny f inančného plánu na r. 1961 (14), hlásenie o úrazovosti 

na strediskách SŽ Muráň za 4. štvrťrok 1961 (21), plán chovu koní na r. 1962 

(23), porada vedúcich stredísk SŽ Muráň za január 1962 (26), vyhodnotenie 

kolektívnej zmluvy na SŽ Muráň za r. 1961 (37), správa o komplexnom technicko 

- ekonomickom rozbore na stredisku Veľká Lúka za r. 1961 (44), komplexný 

technicko - ekonomický rozbor na stredisku Paseky za r. 1961 (45), evidencia 

prevádzkových budov a bytov zamestnancov SŽ Muráň (48), potreba jarných osív 

na r. 1962 (52), komplexný technicko - ekonomický rozbor na stredisku Dobšiná 

za r. 1961 (53), komplexný technicko - ekonomický rozbor na SŽ Muráň za r. 

1961 (54,80), rozbor plnenia plánu práce na stredisku Dobšiná za január, 

február, máj, júl, august  a október 1962 (59,97,241,303,350,407), predbežné 

f inančné vysporiadanie SŽ Muráň za r. 1961 (64), nákup norických žriebät od 

Štátneho plemenárskeho ústavu Albertovec (67), rozpis plánu práce a výplat 

mimo mzdový fond na 1. štvrťrok 1962 (92), návrhy lesn ých závodov na 

vyradenie koní (109,123,145,176,201,247,258,326,337,424), zníženie stavov 

huculských žriebät (111), hospodárska zmluva o preprave dreva medzi SŽ Muráň 

a LZ Hrabušice (113), vyhodnotenie technicko - organizačných opatrení na 

zabezpečenie plánu na r. 1962 (120), súhrnná správa komplexného rozboru SŽ 

Muráň za r. 1961 (134), hlásenie o úrazovosti na strediskách SŽ Muráň za 1. 

štvrťrok 1962 (147), vnútropodniková kontrola na stredisku Ľadová Jaskyňa - 



záznam (161), vyhodnotenie socialistických záväzkov na stredisku Dobšiná na 1. 

štvrťrok 1962 (163), plán zamestnanosti žien na SŽ Muráň stanovený ONV 

Rožňava (166), úverový prísľub ŠBČS na r. 1962 (171), vyhodnotenie kolektívnej 

zmluvy na SŽ Muráň za 1. štvrťrok 1962 (174), komplexný technicko - 

ekonomický rozbor na stredisku Dobšiná za 1. štvrťrok 1962 (178), technicko - 

organizačné opatrenia na zabezpečenie plánu r. 1962 (182), komplexný 

technicko-ekonomický rozbor SŽ Muráň za 1. štvrťrok 1962 (183), zníženie stavu 

huculských koní (223), hlásenie o s tave chovných kobýl (237), vyhodnotenie 

socialistickej súťaže na počesť XII. zjazdu KSČ (240, 279), hlásenie o úrazovosti 

na strediskách SŽ Muráň za 2. čtvrťrok 1962 (271), rozbor plnenia plánu práce 

na stredisku Dobšiná za 2. štvrťrok 1962 (275), vyhodnot enie kolektívnej zmluvy 

na SŽ Muráň za 1. polrok 1962 (289), zmena plánu výroby na stredisku Paseky 

(295), plnenie technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie plánu k 31.8. 

1962 (313), perpektívny plán SŽ Muráň (315), výkaz o počte kvalif ikovaných 

pracovníkov SŽ Muráň (345), pripomienky pobočky ŠBČS v Rožňave k návrhu 

plánu práce na SŽ Muráň na r. 1963 (381), komplexný technicko - ekonomický 

rozbor SŽ Muráň za 3. štvrťrok 1962 (385), zmena plánu výroby a práce na r. 

1962 (389), vyhodnotenie kolektívnej zmluvy na SŽ Muráň za 3. štvrťrok 1962 

(394), vyhodnotenie zvyšovania kvalif ikácie pracovníkov za 1. -3. štvrťrok 1962 

(401), úprava plánu nákladov na r. 1962 (428).  
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 Plnenie technicko - organizačných opatrení na dosiahnutie plánu za r. 1962 

(1,15), rozbor plnenia plánu práce na stredisku Dobšiná za december a 4. 

štvrťrok 1962 (4,5), rozbor plnenia plánu práce na stredisku Dobšiná za r. 1962 

(23), vyhodnotenie zvyšovania kvalif ikácie  pracovníkov za 4. štvrťrok 1962 (35), 

plán pracovných síl na r. 1963 (39), rozbor novej mzdovej sústavy na SŽ Muráň 

za r. 1962 (40), prídel koní pre lesné závody 

(46,129,152,166,168,241,255,270,312,315,330,355,362,408,496,566,567,606), 

vyhodnotenie kolekt ívnej zmluvy na SŽ Muráň za r. 1962 (50), komplexný 

technicko - ekonomický rozbor SŽ Muráň za r. 1962 (55), výkazy o počte osôb 

činných v poľnohospodárstve a mzdových pomeroch na SŽ Muráň (61), rozbor 

plnenia plánu práce na stredisku Dobšiná za január 1963  (62), príkaz riaditeľa ŠL  

Košice na odstránenie nedostatkov na SŽ Muráň (74), vyradenie kobýl zo SŽ 

Muráň (79), technicko - organizačné opatrenia plánu práce na SŽ Muráň na r. 

1963 (80), výsledky pripúšťacej sezóny na SŽ Muráň za r. 1961 (94), návrhy 



lesných závodov na vyradenie koní (100,170,171,298,410,476,558,617), ponuka 

na umiestnenie huculských koní zo SŽ Muráň pre lesné závody (104), plán 

polit icko - organizačných opatrení na zavedenie novej mzdovej sústavy (107), 

požiadavka SŽ Muráň na bytovú výstavbu (121,151), hlásenie o stave 

socialistických záväzkov v marci 1963 (131), hlásenia o pripustení kobýl na SŽ 

Muráň za január - máj 1963 (143,206,259), vyhodnotenie socialistickej súťaže na 

stredisku Veľká Lúka za 1. štvrťrok 1963 (157), plán ONV Rožňava pre SŽ Muráň 

ohľadom zamestnanosti žien na r. 1963 (173), žiadosť o doplnenie krmív na 2. 

štvrťrok 1963 (184), výkaz zamestnancov podľa výšky mzdy za máj (190), 

zoznam pripustených kobýl na stredisku Ľadová Jaskyňa za apríl 1963 (201), 

vekové  zloženie zamestnancov SŽ Muráň (231), pracovný poriadok na stredisku 

Veľká Lúka (267), hlásenie o zamestnanosti žien na SŽ Muráň za 1. polrok 1963 

(293), žiadosť SŽ Muráň o účasť zástupcu Štátneho plemenárskeho ústavu 

Albertovec na vyhodnotení kríženia huculských koní (304), nedostatočná váha 

chovných žrebcov na stredisku Paseky (308), štatút protipožiarnych opatrení na 

SŽ Muráň (327), zdôvodnenie prekročenia počtu zamestnancov pre pobočku 

ŠBČS v Rožňave (336), technicko - organizačné opatrenia na plnenie plánu za 1. 

polrok 1963 (340), rozbor plnenia plánu práce na stredisku Dobšiná za 1. polrok 

1963 (349), výcvik koní ročníka 1959 na stredisku Dobšiná (353), odpredaj 

horských koní pre Československé závody naftových motorov v Prahe (360), 

vyhodnotenie socialistických záväzkov na stredisku Dobšiná za 2. štvrťrok 1963 

(368), nákup norických žriebät od Štátneho plemenárskeho ústavu Albertovec 

(395,414,536), oznam o zamestnaných absolventoch poľnohospodárskych škôl 

na SŽ Muráň (397),  úverový prísľub ŠBČS na 3.  štvrťrok 1963 (418), rozbor 

plnenia plánu práce na stredisku Dobšiná za júl 1963 (420), akčný plán SŽ Muráň  

na splnenie plánu v r. 1963 (427), žiadosť strediska Ľadová Jaskyňa o 

odčlenenie dvora Betlanovce (428), záznam z kontroly plánovania na SŽ Muráň 

(449), výkaz SŽ Muráň o plnení rastlinnej výroby za január - august 1963 (465), 

návrh plánu na r. 1964 pre strediská SŽ Muráň (467), hlásenie strediska Veľká 

Lúka o výsledkoch jesenného pripúšťania r. 1961 a jarného pripúšťania r. 1962 

(477), vyhodnotenie socialistickej súťaže pri zbere krmovín na stredisku Paseky 

(491), technicko - ekonomický rozbor SŽ Muráň za 3. štvrťrok 1963 (493), 

vyhodnotenie socialistickej súťaže na stredisku Veľká Lúka za 3. štvrťrok 1963 

(504), rozbor plnenia plánu práce na stredisku Dobšiná za 3. štvrťrok 1963 (508), 

správa o socialistickej súťaži na SŽ Muráň za 3. štvrťrok (510), vyhodnotenie 

socialistických záväzkov na stredisku Dobšiná za 3. štvrťrok 1963 (520), príprava 



plánu práce na SŽ Muráň na r. 1964 (522), výkaz počtu praco vníkov SŽ Muráň 

podľa miesta bydliska (530), technicko - organizačné opatrenia na plnenie plánu 

v r. 1963 (537), vyhodnotenie najlepších pracovníkov stredísk SŽ Muráň 

(543,563), žiadosť SŽ Muráň o zmenu plánu na r. 1963 (560), rozbor spotreby 

mzdového fondu na SŽ Muráň za 1. - 3. štvrťrok 1963 (565), spisový poriadok a 

archivovanie ŠL Košice (572), určenie hraníc medzi SŽ Muráň a ŠM Rožňava  - 

odpis záznamu (576), rozbor pobočky ŠBČS v Rožňave o hospodárskych 

výsledkoch SŽ Muráň k 1.11. 1963 (577), rozbor vynaložených nákladov na chov 

jedného koňa na SŽ Muráň (578,613), zníženie základného stáda huculov na SŽ 

Muráň (604), správa SŽ Muráň o pomoci poľnohospodárskym závodom (608), 

skúšky ťahu koní na stredisku Dobšiná (623), úverový prísľub pobočky ŠBČS v 

Rožňave na 4. štvrťrok 1963 (636), úprava plánu v r. 1963 pre strediská SŽ 

Muráň (650).  
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 Technicko - ekonomický rozbor SŽ Muráň za r. 1963 (1), hlásenie o 

zúrodňovaní pôdy v r. 1963 (12),  rozbor trestnej činnosti na SŽ Muráň (18), 

návrhy lesných závodov na vyradenie koní (20,126,130,134,137,502,577), 

vyhodnotenie technicko - organizačných opatrení za r. 1963 (23), výkaz o 

pracovníkoch študujúcich popri zamestnaní (29), pripomienky výboru R OH na 

stredisku Ľadová Jaskyňa ku kolektívnej zmluve na r. 1964 (40), pokyny ŠL 

Košice pre tvorenie komplexných technicko - ekonomických rozborov 

hospodárenia za r. 1963 (41), prevzatie funkcie vedúceho strediska Veľká Lúka 

Leom Metznerom (46), akčné opatrenia na zabezpečenie plánovaných úloh v r. 

1964 (47), plnenie výrobných úloh za r.1963 (53), prídel koní pre LZ 

(70,124,125,129,198,256,277,290,294,309,402,433,437,471,472), plnenia plánu 

práce na stredisku Dobšiná za 4. štvrťrok 1963 (71), vyhodnotenie so cialistických 

záväzkov na stredisku Dobšiná za 4. štvrťrok 1963 (74), obmedzenie chovu 

čistokrvných huculov (100), náhrada škôd spôsobených pasením oviec 

obyvateľmi Šumiaca (108), plán zamestnanosti žien na SŽ Muráň na r. 1964 

(113), pripustenie f jordských  kobýl zo Štátneho plemenárskeho ústavu v 

Topoľčiankach (128,153), opatrenia na zlepšenie kvality odchovaných koní (148), 

zmena orientácie chovu koní na SŽ Muráň (172), správa SŽ Muráň o 

socialistickej súťaži za 1. štvrťrok 1964 (214), prevzatie funkcie st rediska Veľká 

Lúka Štefanom Pálkováčom (241), zmena plánu na r. 1964 pre strediská Ľadová 

Jaskyňa a Dobšiná (268), hlásenie o plnení zamestnanosti žien za 1. polrok 1964 



(308), kontrola mzdovej evidencie na stredisku Ľadová Jaskyňa (311), kontrola 

činnosti  strediska Dobšiná (312,331), kontrola mzdovej evidencie na stredisku 

Paseky (327), neoprávnená pastva ŠM Dobšiná na pozemkoch strediska Ľadová 

Jaskyňa (350), výkaz stavebných projektov SŽ Muráň na r. 1965 (366), žiadosť 

SŽ Muráň na poskytnutie úveru na rastlinnú výrobu na r. 1964 (368), prídel krmív 

pre SŽ Muráň na 4. štvrťrok 1964 (419), žiadosť SŽ Muráň o uvolnenie čerpania 

mzdových fondov (469), previerka poberania rodinných prídavkov zamestnancami 

SŽ Muráň (492), plnenie plánu nákladov SŽ Muráň za 1. - 3. štvrťrok 1964 

(494),výmena žriebät so Štátnym plemenárskym ústavom Netolice (501).  

 

20 1965    1-485                                                          16  

 Smernice pre udeľovanie prémií pre vedúcich pracovníkov SŽ Muráň (2), 

súpis hospodárskych zvierat na SŽ Muráň (6), kontrola zdravotnej a sociálnej 

starostlivosti na SŽ Muráň - správa (42), podmienky vnútrozávodnej socialistickej 

súťaže na SŽ Muráň v r. 1965 (69), požiadavka strediska Ľadová Jaskyňa na 

prísun osív a umelých hnojív (76), nákup koní pre lesné závody (86 -

8,114,124,130,186,205,257,285), plán prepravy kalamitného dreva (105,118), 

stanovisko pobočky ŠBČS v Rožňave k ročnému výkazu SŽ Muráň za r. 1964 

(108), správa o prírastku kníh a časopisov na SŽ Muráň za r. 1964 (111), 

f inančné vysporiadanie SŽ Muráň za r. 1964 (127), zatriedenie stredísk do 

skupín trávových porastov (151), výsledky poľnohospodárskej výroby na SŽ 

Muráň za r. 1962 -1964 (165), zoznam chovaných remont na stredisku Dobšiná 

(177), výrobná porada stredísk SŽ Muráň za apríl  (195), zoznam závodov ŠL 

Košice (204), prevzatie funkcie vedúcej strediska Veľká Lúka Romanou 

Betlenfalvyovou (235), hlásenie o prevoze kalamitného dreva strediskami SŽ 

Muráň (283,365), hlásenie o zamestnanosti žien na SŽ Muráň za 1. polrok 1965 

(294), plán nákladov na rastlinnú výrobu v r. 1965 (305), správa pobočky ŠBČS v 

Rožňave o úverovaní výrobných zásob na SŽ Muráň (313), kontrola f inančného 

hospodárenia na SŽ Muráň - záznam (322,354), hlásenie SŽ Muráň o potrebe 

krmív a stave výroby (346), plán investícií SŽ Muráň na r. 1966 -1970 (362), 

návrh SŽ Muráň na generálne opravy budov a miest na r. 1968 -1970 (369), 

stanovisko pobočky ŠBČS v Rožňave k návrhu plánu SŽ Muráň na r. 1966 (384), 

účtová kontrola na stredisku Dobšiná (405), prehľad kvalif ikácie tech nicko - 

hospodárskych pracovníkov SŽ Muráň (410), zoznam chovaných remont na SŽ 

Muráň (454), výkaz o počte pracovníkov SŽ Muráň (462), výkaz sťažností 

pracovníkov SŽ Muráň za r. 1964 (471), zoznam pracovníkov študujúcich popri 



zamestnaní (472), hlásenie o zamestnanosti žien na SŽ Muráň za 2. polrok 1965 

(480), výkaz poľnohospodárskych strojov na SŽ Muráň (482).  

 

21 1966    1-307                                                          17  

 Evidencia hospodárskych zvierat na SŽ Muráň (4), gremiálna porada 

zamestnancov SŽ Muráň (6), pomoc SŽ Muráň pri približovaní dreva 

(12,13,15,17,114,165), dočasné poverenie Zoltána Topercera za vedúceho SŽ 

Muráň (25), odkúpenie koní pre JRD Chelčice (28,119), vyhodnotenie 

chovateľských úloh SŽ Muráň za r. 1965 (30), výkaz za mestnancov SŽ Muráň 

podľa výšky mzdy (34), plán prepravy na r. 1966 (35), nákup koní pre lesné 

závody (45,48,51,110,231), pripomienky pobočky ŠBČS v Rožňave k plánu 

obežných prostriedkov na 1. štvrťrok 1966 (68), návrhy lesných závodov na 

vyradenie koní (94), úprava plánu pre stredisko Paseky na r. 1966 (98), odpredaj 

koní pre školské majetky Stará Ľubovňa a Medzilaborce (104), prekročenie 

fondov za 1. štvrťrok 1966 (111), bezúročný úver na rekultiváciu 

poľnohospodárskej pôdy v r. 1966 (123), nedostatky pri  výcviku koní 

(126,127,129), žiadosť Filmového štúdia Barrandov o povolenie nakrúcať f i lm 

Osamelý jazdec na stredisku Veľká Lúka (132),vyhodnotenie socialistickej súťaže 

na SŽ Muráň za 1. štvrťrok 1966 (133), odpredaj huculských koní do Švajčiarska 

(148,161), prídel kŕmneho ovsa do konca r. 1966 (158), hlásenie o 

zamestnanosti žien na SŽ Muráň za 1. polrok 1966 (172), výkaz SŽ Muráň o 

práci v lesnom hospodárstve za 2. štvrťrok 1966 (190), výkaz pracovníkov s 

ukončeným štúdiom popri zamestnaní (223), rozbor pobočky ŠBČS v Rožňave o 

nákladovosti chovu koní na SŽ Muráň (237), prekročenie mzdových fondov za 

október 1966 (255), kontrola závodnej dopravy na SŽ Muráň (265), výrobná 

porada stredísk SŽ Muráň za december (280), úver ŠBČS na rekultiváciu pôdy 

(284). 

 

22 1967    1-337                                                          18  

 Nákup koní pre lesné závody (8,75,116,144,180,189,217,291), pastva koní 

v chránenej krajinnej oblasti Slovenský raj (9,114), výkaz o počte zamestnancov 

podľa výšky mzdy (21), smernice ŠL Košice pre socialistickú súťaž na r. 1967 

(30,91), odpredaj huculských koní pre TJ Spartak Hradec Králové (32), 

periodická revízia SŽ Muráň - protokol (59,90), zoznam žriebät určených na 

výcvik k 1.4. 1967 (79), rozpis plánu stredísk na r. 1967 (95 ), úprava plánu práce 

na SŽ Muráň na 2. štvrťrok 1967 (108), smernica ONV Rožňava o pláne 



zamestnanosti žien na SŽ Muráň na r. 1967 (125), odpredaj huculských koní pre 

Vysokú školu poľnohospodársku v Českých Budějoviciach (135), výber koní pre 

celoslovenský výstavný trh v Topoľčiankach (177,179), výkaz o počte 

zamestnancov SŽ Muráň (296), správa o počte sťažností pracujúcich SŽ Muráň 

za r. 1967 (324), chovný plán SŽ Muráň na r. 1968 (326), hlásenie o 

zamestnanosti žien na SŽ Muráň za 2. polrok 1967 (330), o dber kŕmneho ovsa 

pre SŽ Muráň na 4. štvrťrok 1967 (334,335).  

 

23 1968    1-36                                                            19  

 Evidencia hospodárskych zvierat na SŽ Muráň (1), technicko - ekonomický 

rozbor SŽ Muráň za r. 1967 (5), nákup koní  pre lesné závody (6), dohody 

pracovníkov o hmotnej zodpovednosti (9 -21,25-27), výkaz o využití 

mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve za 1. štvrťrok 1968 (22), 

rozbor výsledkov hospodárenia za 1. štvrťrok 1968 (24), výkaz o využití 

mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve za 1. polrok (28), technicko 

- ekonomický rozbor SŽ Muráň za 1. polrok (29), technicko - ekonomický rozbor 

SŽ Muráň za 1.-3. štvrťrok 1968 (33), rozbor hospodárenia na stredisku Ľadová 

Jaskyňa za 1.-3. štvrťrok 1968 (34), prevod pôdy v katastry Dobšinej pre potreby 

SŽ Muráň (36).  

 

24 1969    1-26 

 Výkaz o využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve za r. 

1968 (1), rozbor hospodárenia na stredisku Paseky za r. 1968 (2), technicko - 

ekonomický rozbor SŽ Muráň za r. 1968 (5), rozbor hospodárenia na stredisku 

Dobšiná za r. 1968 (6), dohody zamestnancov o hmotnej zodpovednosti (8,9), 

kolektívna podniková zmluva ŠL Košice na r. 1969 (11), výkaz o využití 

mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve za 1. štv rťrok 1969 (13), 

rozbor hospodárenia SŽ Muráň za 1. štvrťrok 1969 (14), revízia hospodárenia SŽ 

Muráň za r. 1968 - protokol (17), kontrola národohospodárskej evidencie na SŽ 

Muráň (18), výkaz o využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve 

za 1. polrok 1969 (20), technicko - ekonomický rozbor SŽ Muráň za 1. polrok 

1969 (21), nákup koní pre LZ (22), výkaz o využití mechanizačných prostriedkov 

v lesnom hospodárstve za 1. -3. štvrťrok 1969 (24), technicko - ekonomický 

rozbor SŽ Muráň za 3. štvrťrok 1969 (25), revízia f inančného hospodárenia na 

SŽ Muráň (26).  

 



25 1970    1-24 

 Výkaz o využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve za r. 

1969 (1), kontrola bezpečnosti práce na SŽ Muráň (2,21), technicko - 

ekonomický rozbor SŽ Muráň za r. 1969 (3), dohody zamestnancov o hmotnej 

zodpovednosti (5,6,19,22), výkaz o využití mechanizačných prostriedkov v 

lesnom hospodárstve za 1. štvrťrok 1970 (9), rozbor nákladov na chov koní na 

SŽ Muráň za r. 1969 (14), technicko - ekonomický rozbor SŽ Muráň za 1 . polrok 

1970 (16), výkaz o využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve 

za 1.-3. štvrťrok 1970 (17), nákup koní pre LZ (18), technicko - ekonomický 

rozbor SŽ Muráň za 3. štvrťrok 1970 (20), vyraďovacia listina žrebcov za r. 1970 

(23), plnenie opatrení podľa technicko - ekonomického rozboru za r. 1970 (24).  

 

26 1971(1972)  1-23 

 Výkaz o využití mechanizačných prostriedkov v lesnom  hospodárstve za r. 

1970 (1), revízia výsledkov hospodárenia na SŽ Muráň - protokol (2), previerka 

ročnej uzávierky  hospodárenia na SŽ Muráň za r. 1970 (4), výkaz o využití 

mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve za 1. štvrťrok 1971 (5), 

príkaz riaditeľa SŽ Muráň Zoltána Toperczera na odstránenie nedostatkov 

zistených pri revízii (10), previerka stavu národoh ospodárskej evidencie na SŽ 

Muráň (12), výkaz o využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve 

za 1. polrok 1971 (13), previerka zásob SŽ Muráň (15), výkaz o využití 

mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve za 1. -3. štvrťrok 1971 (16), 

vyradenie mechanizačných prostriedkov (17), odovzdanie pokladne v dôsledku 

zrušenia SŽ Muráň (20), súpis základných prostriedkov SŽ Muráň k 31.12. 1971 

(21), výkaz o využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodártve za r. 

1971 (22).  

 

 

          II. Účtové písomnosti a štatistické výkazy  

 

 

27 1956                                                                                         20  

 Súpis pohľadávok a záväzkov  

 

28 1957 

 Súpis pohľadávok a záväzkov  



 

29 1958 

 Súpis pohľadávok a záväzkov  

 

30 1958 

 Saldokontové karty  

 

31 1959 

 Saldokontové karty  

 

32 1960 

 Saldokontové karty  

 

33 1961 

 Saldokontové karty  

 

34 1962                                                                                         21  

 Saldokontové karty  

 

35 1963  

 Saldokontové karty  

 

36 1964 

 Saldokontové karty  

 

37 1965 

 Saldokontové karty  

 

38 1966 

 Saldokontové karty  

 

39 1967 

 Saldokontové karty  

 

40 1968                                                                                         22  

 Saldokontové karty  



 

41 1969 

 Saldokontové karty 

 

42 1970 

 Saldokontové karty  

 

43 1971 

 Saldokontové karty  

 

44 1964 

 Výkazy o využití mechanizačných prostriedkov  

 

45 1965 

 Výkazy o využití mechanizačných prostriedkov  

 

46 1966 

 Výkazy o využití mechanizačných prostriedkov  

 

47 1967 

 Výkazy o využití mechanizačných prostriedkov  

 

48 1967 

 Zberné výkazy drobného predaja  

 

49 1968 

 Zberné výkazy drobného predaja  

 

50 1969 

 Zberné výkazy drobného predaja  

 

51 1970 

 Zberné výkazy drobného predaja  

 

52 1956                                                                                         23 

 Výkonové karty 



 

53 1961 

 Výkazy o práci podľa výkonov  

 

54 1963 

 Výkazy o práci podľa výkonov  

 

55 1963 

 Výkazy o práci v lesnom hospodárstve  

 

56 1956 

 Finančný plán  

 

57 1957 

 Finančný plán  

 

58 1958 

 Finančný plán  

 

59 1960 

 Finančný plán  

 

60 1961 

 Finančný plán  

 

61 1962 

 Finančný plán  

 

62 1963 

 Finančný plán  

 

63 1964 

 Finančný plán  

 

64 1965 

 Finančný plán  



 

65 1968 

 Plán rastlinnej a živočíšnej výroby a potreby krmív  

 

66 1969 

 Plán rastlinnej a živočíšnej výroby a potreby krmív 

 

67 1958                                                                                         24  

 Strojové spracovanie f inančnej evidencie  

 

68 1959 

 Strojové spracovanie f inančnej evidencie a účtová osnova  

 

69 1960 

 Strojové spracovanie f inančnej evidencie a úštová osnova  

 

70 1956 

 Ročný účtový výkaz a rozbory hospodárenia  

 

71 1957 

 Ročný účtový výkaz a rozbory hospodárenia  

 

72 1958 

 Ročný účtový výkaz a rozbory hospodárenia  

 

73 1959 

 Ročný účtový výkaz a rozbory hospodárenia  

 

74 1960                                                                                         25 

 Ročný účtový výkaz a rozbory hospodárenia  

 

75 1961 

 Ročný účtový výkaz a rozbory hospodárenia  

 

76 1962 

 Ročný účtový výkaz a rozbory hospodárenia  



 

77 1963 

 Ročný účtový výkaz a rozbory hospodárenia  

 

78 1966                                                                                         26  

 Ročný účtový výkaz a rozbory hospodárenia  

 

79 1968 

 Ročný účtový výkaz a rozbory hospodárenia  

 

80 1969 

 Ročný účtový výkaz a rozbory hospodárenia  

 

81 1970 

 Ročný účtový výkaz a rozbory hospodárenia  

 

82 1971 

 Mesačné obraty na spojovacích účtoch  

 

83 1956                                                                                         27  

  Denník priebežných účtov - štatistická indikácia  

 

84 1957                                                                                         28  

 Denník priebežných účtov - štatistická indikácia  

 

85 1958                                                                                     9-31 

 Denník priebežných účtov - štatistická indikácia za január - apríl, máj -                          

august, september - december 

 

86 1959                                                                                    32 -35 

 Denník priebežných účtov - štatistická indikácia nákladov, štatistická 

indikácia za január - apríl, máj - august, september - december 

 

87 1960                                                                                    36 -37 

 Denník priebežných účtov - štatistická indikácia 

 



88 1962                                                                                         38  

 Denník priebežných účtov - štatistická indikácia  

 

89 1956                                                                                         39  

 Inventúra základných prostriedkov a materiálových zásob  

 

90 1957 

 Inventúra základných prostriedkov a materiálových zásob  

 

91 1958 

 Inventúra základných prostriedkov, materiálových zásob a živého inventára  

 

92 1959 

 Inventúra základných prostriedkov, materiálových zásob a živého inventára  

 

93 1961 

 Inventúra živého inventára  

 

94 1964 

 Inventúra živého inventára  

 

95 1965 

 Inventúra živého inventára  

 

96 1971                                                                                         40  

 Inventúra materiálových zásob a živého inventára  

 

97 1959-1969 

 Veterinárne osvedčenia, nákladné a prepravné listy koní  

 

98 1957 

 Evidencia koní pridelených od SŽ Prešov  

 

99 1959 

 Evidencia koní pridelených od SŽ Prešov  

 



100 1957 

 Výkonnostné skúšky koní  

 

101 1958 

 Výkonnostné skúšky koní  

 

102 1959 

 Výkonnostné skúšky koní  

 

103 1960 

 Výkonnostné skúšky koní  

 

104 1961 

 Výkonnostné skúšky koní  

 

105 1964 

 Výkonnostné skúšky koní  

 

106 1965 

 Výkonnostné skúšky koní  

 

107 1966 

 Výkonnostné skúšky koní  

 

108 1967 

 Výkonnostné skúšky koní  

 

109 1956-1968 

 Pripúšťacie karty kobýl v chove SŽ Muráň  

 

110 1965 

 Rodokmeň koní v chove SŽ Muráň  

 

111 1966 

 Rodokmeň koní v chove SŽ Muráň  

 



112 1962                                                                                         41  

 Aktivačné doklady žriebät  

 

113 1963 

 Aktivačné doklady žriebät  

 

114 1964 

 Aktivačné doklady žriebät  

 

115 1965 

 Aktivačné doklady žriebät  

 

116 1966 

 Aktivačné doklady žriebät  

 

117 1967 

 Aktivačné doklady žriebät  

 

118 1968 

 Aktivačné doklady žriebät  

 

119 1969 

 Aktivačné doklady žriebät  

 

120 1970 

 Aktivačné doklady žriebät  

 

121 1971 

 Aktivačné doklady žriebät  

 

122 1971 

 Zoznam plemenných kobýl a žrebcov a mesačná aktivácia mladých koní  

 

123 1956 

 Pripúšťacie protokoly  

 



124 1957 

 Pripúšťacie protokoly  

 

125 1958 

 Pripúšťacie protokoly  

 

126 1965 

 Pripúšťacie protokoly  

 

 

          III. Zlepšovateľské hnutie a socialistická súťaž   

 

 

127 1958                                                                                         42  

 Tematické úlohy KSL Košice pre zlepšovateľov 

 

128 1959 

 Tematické úlohy KSL Košice pre zlepšovateľov  

 

129 1956 

 Socialistická súťaž  

 

130 1957 

 Socialistická súťaž  

 

131 1958 

 Socialistická súťaž  

 

132 1959 

 Socialistická súťaž  

 

133 1960 

 Socialistická súťaž  

 

134 1961 

 Socialistická súťaž  



 

135 1962 

 Socialistická súťaž  

 

136 1963 

 Socialistická súťaž  

 

 

                   IV. Technická dokumentácia  

 

 

137 1956                                                                                         43  

 Výstavba maštale pre mladé kone na stredisku Ľadová Jaskyňa - rozpočet 

a nákresy 

 

138 1961 

 Generálna oprava prevádzkovej budovy strediska Ľadová Jaskyňa - 

rozpočet a nákresy  

 

139 1961 

 Výstavba prístreška pre kone na stredisku Dobšiná  

 

140 1962 

 Výstavba vodovodu na stredisku Ľadová Jaskyňa - rozpočet  a nákresy 

 

141 1963 

 Projektové nákresy plánovanej výstavby mostovej váhy na stredisku Ľadová 

Jaskyňa  

 

142 1966 

 Projektové nákresy plánovanej výstavby robotníckej ubytovne na stredisku 

Betlanovce 

 

143 1966 

 Projektové nákresy plánovanej výstavby mostovej  váhy na stredisku 

Dobšiná  



 

144 1966 

 Výstavba kováčskej dielne na stredisku Ľadová Jaskyňa - rozpočet a 

nákresy 

 

145 1968 

 Prístavba skladu obilia na stredisku Dobšiná - rozpočet a nákresy  

 

146 1971 

 Výstavba maštale pre mladé kone na stredisku Dobšiná - rozpočet a 

nákresy 

 

 

                           V. Varia 

 

 

147 1956-1970    1-25                                                    44  

 Výkonové normy PLaDP pre práce v lesných škôlkach (1), kádrový poriadok 

na menovanie a odvolávanie vedúcich pracovníkov v pôsobnosti PPaLH (5), 

smernice hlavnej správy lesného hospodárstva o prenájme pozemkov a dobytka 

(7), čs. štátna norma č. 466310 pre plemenný chov malých nórskych koní (14), 

spravodaj zlepšovateľov a vynálezcov v poľnohospodárstve z r, 1960 (16), 

organizácia ústredia KSL Košice (17), organizačné pravidlá podnikov ŠL Košice 

(20), štatút požiarno - bezpečnostných opatrení SŽ Muráň (21), študijná správa 

Výskumnej stanice pre chov koní v Slatiňanoch z r. 1967 (24).   

 

      

  

   

  

    

 

                                                                    

 

 

 



               Miestny register 

 

 

Albertovec, obec v Českej republike  15,17,18  

Betlanovce, okr. Spišská Nová Ves  16,18,142  

Betliar, okr. Rožňava  14  

Bratislava  11,15 

České Budějovice, mesto v Českej republ ike  22 

Dobšiná, okr. Rožňava  11 -14,16-20,23,24,139,143,145,146 

Hnúšťa, okr. Rimavská Sobota  11  

Horné Motešice, časť obce Motešice, okr. Trenčín  14  

Hrabušice, okr. Spišská Nová Ves  13,15,17  

Hradec Králové, mesto v Českej republike  22  

Chelčice, obec v Českej republike  21  

Jasov, okr. Košice -okolie  13 

Jelšava, okr. Revúca  11  

Košice  11-16,18-20,22,24,127,128,147 

Krupina  14 

Ľadová Jaskyňa, lokalita v okr. Poprad 11,12,14,17 -20,23,137,138,140,141,144 

Medzilaborce  21 

Muráň, okr. Revúca  11 -26,109-111,147 

Muránska Lehota, okr. Revúca  15  

Muránska Huta, okr. Revúca  16  

Netolice, obec v Českej republike  19  

Nitra  13 

Paseky, lokalita v okr. Revúca  12,14,15,17 -19,21,24 

Písek  14  

Poprad  13 

Praha, mesto v Českej republike  18  

Prešov  15,98,99  

Ratková, okr. Revúca  11  

Revúca  14  

Rožňava  16-18,20-22 

Rumunsko  12 

Slatiňany, obec v Českej republike  147  

Slovenský raj, chránená krajinná oblasť  22  



Spiš  14  

Spišská Nová Ves  16  

Stará Ľubovňa  21  

Šafárikovo, pozri Tornaľa  

Šumiac, okr. Veľký Krtíš  11,19  

Švajčiarsko   21 

Tatranská Lomnica, pozri Vysoké Tatry  

Topoľčianky, okr. Zlaté Moravce  11,19,22  

Tornaľa, okr. Revúca  11  

Veľká Lúka, lokalita v okrese Revúca  14 -21 

Vysoké Tetry, okr. Poprad  14  

Zlobiny, obec v Českej republike  11  

Zvolen  16 

Žilina  12,14  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vecný register  

 

 

Československé závody naftových motorov v Prahe  18  

elektrická energia  14,15  

Filmová tvorba Bratislava  15  

Filmové štúdio Barrandov  21  

Fond päťročnice  16  

inventarizácia  14,89 -96 

Jednotné roľnícke družstvo  

                                     - Chelčice  21  

                                     - Muráň  15  

                                     - Muránska Huta  16  

                                     - Muránska Lehota  15  

                                     - Ratková  11 

                                     - Turček  11  

kolektívna zmluva  15 -18,24 

kone 

       - aktivácia  13,112,121,122  

       - evidencia  11,12,21,23,98,99,122 

       - nákup  15,20-25 

       - plemená  

                    - f jordské  19  

                    - half l ingské  16  

                    - horské  11,18  

                    - huculské  11-15,17-19,22 

                    - norické  15-18 

                    - remont  20 

                    - ťažné  11  

                    - úžitkové  16  

     - plemenitba  11-13 

     - predaj  12,14,21 

     - prídel  16-18 

     - prípúšťanie  16,18,109,123 -126 

     - rodokmeň  110,111  

     - skúšky  100-108 



     - výcvik  16,18,21,22  

     - vyradenie  15-19,21 

Krajská správa lesov  

                            - Košice  11-16,147 

                            - Žilina  12,14  

krmoviny  11-16,18-22,65,66 

Lesný závod  

                - Betliar  14 

                - Hnúšťa  11  

                - Hrabušice  13,17  

                - Jasov  13 

                - Krupina  14 

                - Muráň  11  

                - Poprad  13 

                - Revúca  11  

                - Spišská Nová Ves  16  

mzdové fondy  15,18,19,21  

národohospodárska evidencia  15,24,26  

Oblastný výstavný a nákupný trh vo Zvolene  16  

Okresný národný výbor v Rožňave  17,18 

Park kultúry a oddychu v Bratislave  11  

pastviny  11,17,19,22 

plán  

     - f inančný  16,17,56 -65 

     - nákladov  17  

     - práce  17,18,22  

     - rozvojový  13  

     - výkonov  14  

     - výroby  17  

pohľadávky  27-29 

porady  11,12,20,21 

Povereníctvo  lesov a drevárskeho priemyslu  11,147  

Povereníctvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  11,12,14,15,147  

prenájom pastvín, pôdy  11,12,15,16  

prostriedky 

               - mechanizačné  23 -26,44-47 



Revolučné odborové hnutie  19  

rozbor hospodárenia  12 -16,23,24 

saldokonto  30-43 

socialistická súťaž a záväzky  12 -14,16-22,129-136 

Správa Tatranského národného parku  11  

Správa žrebčína v Prešove  15  

strediská  12-17,19,21-24,137-146 

Štátna banka československá  

                                       - pobočka  - Revúca  13,14  

                                                     - Rožňava  16-18,20,21 

Štátne lesy Košice  18,147  

Štátny majetok  

                    - Betlanovce  16 

                    - Jelšava  11  

Štátny plemenársky ústav  

                                  - Albertovec  15,17,18 

                                  - Netolice  19 

                                  - Topoľčianky  11,19  

Štátny žrebčín  

                   - Horné Motešice  14  

                   - Písek  14  

technicko - ekonomický rozvoj  15 -19,23-25 

úrazovosť  15-17 

výkazy 

         - účtové  70-88 

výroba  

         - rastlinná  11-14,18-20,65,66 

         - živočíšna  11,65,66  

Výskumná stanica chovateľská v Zlobinách  11  

Vysoká škola poľnohospodárska v Českých Budějoviciach  22  

zlepšovateľské hnutie  12,14,15,127,128,147        
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