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PREHĽAD VÝVOJA PÔVODCU 

 

Mestská organizácia KSS v Košiciach niesla v období, ktoré dokumentuje sprístupnený 

archívny fond, tieto názvy: Okresný výbor KSS Košice-mesto 1949 – 1952, Mestský výbor 

KSS v Košiciach 1952 – 1960, Miestny výbor KSS v Košiciach ako súčasť Okresného výboru 

KSS v Košiciach 1960 – 1968 a Mestský výbor KSS v Košiciach 1968-1989.  

Prijatím zákona č. 270/1948 Zb. z 21. 12. 1948 o krajskom zriadení vznikol Košický 

kraj tvorený 14 okresmi. Územný rozsah pôsobenia mestskej organizácie KSS v Košiciach sa 

týkal okresu Košice-mesto. Sídlo OV KSS Košice-mesto sa nachádzalo na Štefánikovej (neskôr 

Leninova, dnes Hlavná) ulica č. 2.   

Prvá organizačná úprava miestnych organizácií KSS v okrese Košice-mesto prebehla 

v r. 1949, kedy sa ich počet zredukoval zo 46 na 21 organizácií s počtom členov 57 – 155. 

Reorganizácia v r. 1951 súvisela so vstupom väčšiny členstva do príslušných základných 

organizácií na pracoviskách alebo do školských skupín KSS. Počet miestnych organizácií sa 

znížil z 21 na 9 s počtom členov 10 – 49. V r. 1950 bol v okrese Košice-mesto celkový počet 

členov a kandidátov KSS 6427, z toho v 83 závodných organizáciách 4432. Sociálne 

rozvrstvenie členstva bolo nasledovné: 1138 kvalifikovaných robotníkov, 543 pomocných 

robotníkov, 712 zriadencov a iných zamestnancov, 1700 úradníkov, 27 pedagógov, 111 osôb 

v slobodnom povolaní (lekári, kultúrni pracovníci). Počet členov organizovaných v masových 

organizáciách: 4653 v ROH, 289 v ČZM, 382 v Sokole, 4325 v Zväze priateľov ZSSR. V r. 

1949 zriadil OV KSS Košice-mesto okresnú politickú školu pre stranícke vzdelávanie členstva.      

V r. 1954 mala mestská organizácia KSS v Košiciach 5011 členov a 1147 kandidátov 

združených v 198 závodných a 2 pouličných organizáciách. Do KSČ vstúpilo pred r. 1945 197 

členov a kandidátov. Z národnostného hľadiska bolo medzi členmi a kandidátmi 5772 

Slovákov, 142 Čechov, 172 Maďarov, 44 Ukrajincov, 4 Nemcov a 16 ostatných. Ich členstvo 

v predchádzajúcich politických stranách počas r. 1921-1948 bolo nasledovné: Čs. 

sociálnodemokratická strana robotnícka 364 osôb, Čs. strana národno-socialistická 17, 

Hlinkova slovenská ľudová strana 114, Demokratická strana 63, Republikánska strana 

zemedelského a maloroľníckeho ľudu 44, Čs. strana lidová 2, ostatné 15. V období máj 1953 – 

február 1954 bolo vylúčených z radov MV KSS v Košiciach 507 členov a kandidátov.     

K organizačným zmenám v mestskej organizácii KSS v Košiciach došlo v súvislosti s 

novým územnosprávnym členením v r. 1960. Jedným z 9 okresov Východoslovenského kraja 

sa stal aj okres Košice, ktorý tvorilo mesto Košice a 126 okolitých obcí. Okresnú organizáciu 

KSS malo tvoriť 479 základných organizácií, z toho v samotnom meste Košice sa ich 

nachádzalo 268. Z celkového počtu 12 135 členov a kandidátov KSS košického okresu sa 

v Košiciach sústreďovalo 66,3 % členstva. Preto vyššie straníckej orgány pristúpili dňa 28. 2. 

1960 na základe stanov KSČ k ustanoveniu Miestneho výboru KSS v Košiciach, zloženého 



 
 

z 15 členov z radov dobrovoľných straníckych funkcionárov. Bol integrálnou súčasťou OV 

KSS v Košiciach, aparát s platenými funkcionármi zriadený nebol. Jeho úlohou bolo 

zabezpečovať len ideovo-politickú výchovu členstva vo vybraných základných organizáciách 

na území mesta (najmä uličné organizácie a úsek služieb) a usmerňovať prácu komunistov 

v Miestnom národnom výbore v Košiciach. Okresný výbor KSS v Košiciach prevzal riadenie 

práce všetkých základných organizácií v meste.  

V r. 1968 na návrh Vsl. KV KSS a OV KSS v Košiciach schválil ÚV KSČ a ÚV KSS 

vytvorenie samostatnej mestskej straníckej organizácie v Košiciach s právomocou na úrovni 

okresných orgánov. Mimoriadna mestská konferencia KSS sa uskutočnila koncom júna 1968 

s cieľom zhodnotiť plnenie Akčného programu KSČ a uskutočniť voľbu delegátov na 

mimoriadnu krajskú konferenciu strany. Zriadili sa tri stále komisie: ekonomická, ideologická 

a komisia pre politický systém. Pre aktivizáciu straníckej činnosti v ZO sa zriadili komisie pre 

stranícko-politickú prácu pre úsek priemyslu, dopravy a spojov, stavebníctva, zdravotníctva, 

obchodu, služieb a výrobných družstiev, školstva, kultúry, štátnych orgánov a spoločenských 

organizácií, komisia pre starostlivosť o starých a zaslúžilých členov strany a komisia pre 

riadenie rastu strany a riešenie členských otázok. Spoločným tlačovým orgánom MV KSS 

a Mestského národného výboru v Košiciach sa od januára 1969 stal denník Večer.  

Podľa zoznamu systemizácie z marca 1968 pracovalo v aparáte MV KSS celkovo 35 

zamestnancov, z toho 25 politických pracovníkov. Väčšina politických pracovníkov sa stala 

členmi KSČ v období r. 1948 – 1960 (15), deväť pracovníkov vstúpilo do strany v r. 1945-

1947. S výnimkou dvoch členov maďarskej a ukrajinskej národnosti boli ostatní politickí 

pracovníci košického straníckeho aparátu slovenskej národnosti.  

Prebiehajúci obrodný proces v Československu po januári 1968 sa prejavil v košickom 

straníckom aparáte snahou o uplatnenie zásady, „aby konkrétny spôsob a postup pri plnení úloh 

bol ponechaný na príslušných súdruhov v štátnych, spoločenských i masových organizáciách“, 

ako označil pokus o čiastočné narušenie direktívneho riadenia spoločnosti vedúci tajomník MV 

KSS Severín Martinka.  

  V januári 1969 bol schválený rokovací poriadok a na základe rezolúcie plenárneho 

zasadnutia ÚV KSČ z novembra 1968 aj kádrový poriadok MV KSS v Košiciach. Podľa 

rokovacieho poriadku sa plenárne zasadnutia zvolávali rozhodnutím predsedníctva MV KSS v 

nasledujúcich prípadoch: na žiadosť kontrolnej revíznej komisie, na požiadanie vyšších 

straníckych orgánov, na žiadosť 1/3 členov MV KSS s uvedením dôvodov na jeho zvolanie, na 

požiadanie najmenej 1/3 členov ZO. Predsedníctvo, tajomníci a noví členovia MV KSS z radov 

kandidátov sa na plenárnych zasadnutiach volili na základe tajného hlasovania. Kádrový 

poriadok bol dôležitým nástrojom pri uplatňovaní vedúcej úlohy KSČ prakticky vo všetkých 

dôležitých oblastiach života spoločnosti. Kádrové návrhy predkladali straníckym orgánom 



 
 

tajomníci MV KSS, predseda KRK, členovia volených orgánov (predsedníctva a pléna), vedúci 

pracovníci štátnych, hospodárskych a spoločenských organizácií.         

Veľké personálne zmeny v MV KSS priniesol koniec reformy čs. komunistického 

systému a nástup tzv. normalizačného obdobia spojeného so zvolením Gustáva Husáka do 

funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ v apríli 1969. Na konferencii MV KSS v Košiciach v apríli 

1971 predseda mestskej kontrolnej a revíznej komisie konštatoval, že po straníckych 

previerkach v r. 1969-1970 bolo vylúčených 827 členov a 2213 členom bolo zrušené členstvo, 

čo predstavovalo 22 % celkového počtu členov. Pred vykonaním previerok bol počet členov 

13 311. Za najexponovanejšie pracoviská „pravicovo-oportunistických a revizionistických 

tendencií“ boli označené košické štúdiá Čs. rozhlasu a Čs. televízie, redakcia 

Východoslovenských novín, Mestský a Krajský súd v Košiciach.     

Nové zásady pre spracovanie kádrových poriadkov, určené aj pre mestské stranícke 

výbory, schválilo predsedníctvo ÚV KSČ 14. júla 1972. Vymedzovali práva a povinnosti 

jednotlivých straníckych orgánov a funkcionárov štátnej správy a hospodárskej sféry na základe 

princípov vedúcej úlohy KSČ v spoločnosti a tzv. demokratického centralizmu. Použitie 

konkurzného konania pri výbere kádrov pripúšťali len vo výnimočných prípadoch (vedeckí 

a pedagogickí pracovníci), v žiadnom prípade sa však nemalo dotýkať oblasti straníckeho 

aparátu. Zásady vyslovene upozorňovali na to, že osoby vylúčené z KSČ alebo nestraníci, ktorí 

prejavili v r. 1968-1969 antisocialistické názory, mali mať zákaz zastávať politicky exponované 

pozície. Podľa kádrového poriadku z r. 1972 plenárne zasadnutie MV KSS v Košiciach 

odporúčalo k schváleniu vyšším straníckym orgánom: nomenklatúrne funkcie pléna ÚV 

KSČ, ÚV KSS a Vsl. KV KSS, poslancov oboch komôr Federálneho zhromaždenia (4 členov), 

SNR (5) a Vsl. KNV (12). Na základe odporučenia vyšších straníckych orgánov volilo plenárne 

zasadnutie MV KSS v Košiciach vedúceho tajomníka, tajomníkov a členov predsedníctva MV 

KSS, ako aj schvaľovalo poslancov MsNV (130) a šéfredaktora denníka Večer. Predsedníctvo 

MV KSS v Košiciach navrhovalo k schváleniu vyšším straníckym orgánom nomenklatúrne 

funkcie predsedníctva ÚV KSČ, ÚV KSS a zmeny vo funkciách poslancov Federálneho 

zhromaždenia a SNR. Zároveň odporúčalo k schváleniu vyšším straníckym orgánom 

nomenklatúrne funkcie sekretariátu ÚV KSČ, ÚV KSS a predsedníctva Vsl. KV KSS, predsedu 

MsNV v Košiciach. Predsedníctvo MV KSS v Košiciach schvaľovalo pracovníkov mestského 

straníckeho aparátu, predsedov ZO KSS pre oblasť súdov, prokuratúry, bezpečnosti, štátnej 

správy a spoločenských organizácií.    

Najvyšším straníckym orgánom na úrovni mesta Košice boli konferencie, ktoré sa 

konali raz za rok. Na konferencie delegovali základné organizácie KSS delegátov zvolených na 

výročných členských schôdzach. Súčasťou programu konferencií bolo hodnotenie jednoročnej 

činnosti MV KSS prednesené vedúcim mestským tajomníkom strany. Začiatkom 70. rokov 20. 

st. volila mestská konferencia podľa volebného poriadku ÚV KSČ a po dohode s vyššími 



 
 

straníckymi orgánmi 45-členný MV KSS, 15 kandidátov, 23-člennú mestskú kontrolnú 

a revíznu komisiu a 39 delegátov na Vsl. krajskú konferenciu KSS. 

V r. 1980 sa uskutočnilo 6 plenárnych zasadnutí a 28 zasadnutí predsedníctva MV KSS. 

Počas volebného obdobia 1976 – 1980 sa uskutočnilo 135 zasadnutí predsedníctva MV KSS. 

Riešilo koncepčné otázky rozvoja ekonomiky, kultúry a straníckej práce; aktuálne problémy pri 

zabezpečovaní rozvoja mesta; zaoberalo sa otázkami kádrovej práce; hodnotilo nomenklatúrne 

kádre, prácu celozávodných výborov KSS a Podnikového výboru KSS vo VSŽ; usmerňovalo 

prácu stálych komisií MV KSS – ideologickej, ekonomickej a komisie pre prácu s mládežou.  

Miestne a závodné organizácie KSS konali riadne schôdze raz do mesiaca. Zo schôdzí 

výborov miestnych a závodných organizácií, ktoré sa konali dvakrát za mesiac, sa vyhotovovali 

zápisnice pre potreby vedúceho mestského tajomníka strany. Začiatkom 80. rokov sa členské 

schôdze základných organizácií patriacich pod MV KSS v Košiciach konali pravidelne každý 

mesiac. Mestská stranícka organizácia mala v tomto období 602 základných organizácií KSS, 

z ktorých bolo 90 v pôsobnosti Podnikového výboru KSS vo VSŽ Košice a 46 v pôsobnosti 

Československých dráh. 

Začiatkom 80. rokov 20. storočia pracovalo v nomenklatúrnych funkciách MV KSS 

88,7 % členov KSČ a 11,3 % bez politickej príslušnosti. Z nomenklatúrnych kádrov pochádzalo 

60 % z robotníckych a 20,9 % z roľníckych rodín. Vekové zloženie aparátu MV KSS bolo 39,5 

roka. V r. 1980 dosahovala členská základňa MV KSS 21 159 členov a kandidátov, čo bol 

oproti r. 1976 nárast o vyše päť tisíc osôb. Podiel vysokoškolsky vzdelaných osôb dosahoval 

3813 osôb. V tomto období bola organizačná štruktúra aparátu MV KSS v Košiciach 

nasledovná: sekretariát vedúceho tajomníka, mestská kontrolná a revízna komisia, politicko-

organizačné oddelenie (kádrové oddelenie, hospodársko-technická správa, podateľňa, archív), 

ideologické oddelenie, oddelenia pre stranícku prácu v priemysle a v stavebníctve, ľudové 

milície, Dom politickej výchovy. Posledný kádrový poriadok, ktorého súčasťou bol aj 

nomenklatúrny plán, schválilo plenárne zasadnutie MV KSS v Košiciach v apríli 1989. 

Obsahoval zníženie počtu nomenklatúrnych funkcií v pôsobnosti MV KSS z 1379 na 664.  

 Postup mestského vedenia KSS po potlačení študentskej demonštrácie v Prahe 17. 

novembra 1989 kopíroval v duchu zásad tzv. demokratického centralizmu politiku pražského 

straníckeho ústredia. Ďalekopisy odosielané z ÚV KSČ mali napomôcť zorientovať sa v rýchlo 

sa meniacej politickej situácii. Uznesenie mimoriadneho plenárneho zasadnutia MV KSS 

v Košiciach 26. novembra 1989 vyjadrilo plnú podporu novému generálnemu tajomníkovi ÚV 

KSČ Karlovi Urbánkovi, aj keď nesmelo podotklo, že vo vedení strany musia byť „komunisti 

čistí, ničím neskompromitovaní“. O dva týždne neskôr, na ďalšom mimoriadnom zasadnutí 5. 

decembra 1989, už MV KSS v Košiciach akceptoval požiadavky študentského hnutia 

a podporil otvorenú koaličnú spoluprácu s občianskymi a mládežníckymi iniciatívami v ČSSR. 

V októbri 1990 sa Komunistická strana Slovenska osamostatnila a pod novým názvom KSS – 



 
 

Strana demokratickej ľavice, prijatým na jej prešovskom zjazde, začala proces premeny na 

stranu sociálnodemokratického typu.  

Funkciu vedúcich tajomníkov OV KSS Košice–mesto, MV KSS a Miestneho výboru 

KSS v Košiciach v r. 1950 – 1989 postupne zastávali: Jozef Gregor (1950 – 1951), Vojtech 

Choleva (1951 – 1952), František Donoval (1952 – 1953), Ján Šolek (1953 – 1955), Ján Varga 

(1955-1957), Koloman Víglašský (1957 – 1958), Pavol Gomboš (1958 – 1959), Anton 

Pezinský (1959 – 1960), Severín Martinka (1968 – 1969), Július Holéczy (1969), Ján Brondoš 

(1969 – 1975), Dezider Zagiba (1975 – 1987) a Jozef Lukáč (1987 – 1989). Funkciu predsedov 

OV KSS Košice-mesto a MV KSS v Košiciach v r. 1949 – 1952 zastávali: Michal Ondruš 

(1949 – 1951), František Déneš (1951 – 1952) a Ján Tóth (1952).  

 

VÝVOJ A DEJINY FONDU 

 

Stranícke dokumenty tvoriace jednotný archívny fond KSS sa sústreďovali do r. 1989 v archíve 

ÚV KSS, v archíve Ústavu marxizmu-leninizmu ÚV KSS, v archívoch krajských výborov, 

v archívoch prechodného uloženia pri OV KSS a v podnikových archívoch. Písomné materiály 

pochádzajúce z činnosti MV KSS v Košiciach zhromažďoval, spracúval a uschovával archív 

KV KSS v Košiciach. Ten bol priamo podriadený vedúcemu krajskému tajomníkovi. 

V súvislosti s dočasným zánikom MV KSS V Košiciach sa v r. 1960 previedlo triedenie 

spisových materiálov určených na ďalšiu úschovu aj vyradenie (napr. pokladničné knihy ZO 

KSS staršie ako z r. 1958). Vypracoval sa zoznam kádrových materiálov pracovníkov 

v nomenklatúrnych funkciách. Do ustanovujúcej konferencie MV KSS v Košiciach v r. 1968 

bol spisový materiál uložený v archíve OV KSS v Košiciach, ktorý sa nachádzal v budove Vsl. 

KV KSS.  

V podateľni obnoveného MV KSS v Košiciach sa evidovali písomnosti dvojakého 

charakteru: tajné (kuriérna pošta) a obyčajné. Každá došlá písomnosť bola opatrená 

prezentačnou pečiatkou, dátumom a evidenčným číslom a podľa dôležitosti zaznamenaná na 

evidenčnú kartu. Vybavená korešpondencia smerovala do centrálnej evidencie, kde bola kópia 

spisu vrátená príslušnému oddeleniu, ktoré ho vybavilo a následne sa v podateľni vyznačil na 

príslušnej evidenčnej karte dátum vybavenia spisu.   

V r. 1972 vznikol pri MV KSS v Košiciach archív prechodného uloženia, ktorý 

spravovala jedna pracovníčka podateľne. Sídlil v budove mestského straníckeho aparátu na 

Leninovej č. 74, kam sa mestský výbor presťahoval z budovy bývalej pošty o dva roky skôr. 

V prvom roku existencie archívu sa v ňom nachádzali účtovné písomnosti hospodárskeho 

oddelenia z r. 1968 – 1971, kádrové materiály z r. 1968 – 1971, disciplinárne spisy MKRK 

KSS v Košiciach z r. 1968 – 1971 a záznamy o pohovoroch zo všetkých podriadených ZO 

KSS. Archív prechodného uloženia MV KSS odovzdával protokoly z rokovaní predsedníctva 



 
 

a plenárnych zasadnutí do archívu Vsl. KV KSS. Napr. protokoly týkajúce sa krízových rokov 

1968 – 1969 boli odovzdané v r. 1972. 

  Keďže najmä v najnižších straníckych článkoch (ZO KSS, CZV KSS) dochádzalo 

k nerešpektovaniu smerníc ÚV KSČ pre uschovávanie a vyraďovanie písomných materiálov, 

politicko-organizačné oddelenie MV KSS v Košiciach uskutočnilo v r. 1974 školenie pre ich 

zapisovateľov a vypracovalo harmonogram odovzdávania písomností. V r. 1984 predsedníctvo 

MV KSS v Košiciach určilo 83 celozávodných výborov a základných organizácií KSS, ktorých 

písomnosti mal preberať archív Vsl. KV KSS v Košiciach: ZO pri MV KSS, ZO pri 

Obvodných výboroch KSS Košice I.-V. a Celozávodný výbor KSS pri NVMK. Kontrolu 

dodržiavania Zásad pre činnosť straníckych archívov (schválených Sekretariátom ÚV KSČ 17. 

2. 1965) a Smernice pre skartáciu písomností krajských a okresných výborov a základných 

organizácií KSČ z r. 1967 v košickom straníckom archíve pravidelne vykonávali pracovníci 

MKRK KSS v Košiciach. Podľa výsledkov kontroly z r. 1981 sa z MV KSS v Košiciach 

odovzdávali do archívu Vsl. KV KSS dokumenty len zo sekretariátu vedúceho tajomníka 

a z MKRK KSS (zápisnice z predsedníctva a plenárnych zasadnutí MV KSS a zápisnice 

z vedenia a zasadnutí MKRK). Kádrové oddelenie sústreďovalo kádrový materiál 

nomenklatúrnych kádrov a malo zavedenú základnú orientačnú kartotéku osôb. Malo taktiež 

samostatnú registratúru, keďže ich spisy boli tajného charakteru.  

Štátny archív v Košiciach začal preberať dokumenty bývalej KSS na základe ústavného 

zákona č. 496/1990 Zb. o vrátení majetku KSČ ľudu Československa a následnej Úpravy 

OAaSS MV SR z 8. 12. 1990. Archívny fond MV KSS v Košiciach bol prevzatý vo viacerých 

etapách. Počas rokov 1990 – 1991 Štátny oblastný archív (ŠOBA) v Košiciach prevzal 

registratúru Vsl. KV KSS v Košiciach, ktorej súčasťou boli aj písomnosti MV KSS v Košiciach 

z r. 1968 – 1986. Išlo však len o zápisnice z konferencií a plenárnych zasadnutí. Prevzaté boli v 

igelitových vreciach s označením druhu spisového materiálu (vecnej skupiny) a časového 

obdobia, ktoré boli zapečatené odtlačkami pečiatok Verejnosti proti násiliu a archívu Ústavu 

marxizmu-leninizmu ÚV KSS. Vo februári 1992 bola po vzájomnej dohode medzi ŠOBA 

Košice a Mestským výkonným výborom Strany demokratickej ľavice v Košiciach prevzatá 

ďalšia časť registratúry MV KSS v Košiciach v množstve 53 b. m. – zápisnice z konferencií, 

plenárnych zasadnutí, predsedníctva z r. 1949 – 1989, zápisnice zo zasadnutí MKRK z r. 1986-

1988 a účtovné doklady z r. 1986 – 1988. V r. 1991 v súvislosti s prebiehajúcimi 

rehabilitačnými konaniami prevzali jednotlivé okresné archívy spisový materiál OV KSS, ktorý 

dočasne uschovával košický oblastný archív. Archív mesta Košice registratúru MV KSS 

v Košiciach odmietol prevziať. 

 



 
 

ARCHÍVNA CHARAKTERISTIKA FONDU 

 

 Časové rozpätie fondu MV KSS v Košiciach tvoria roky 1949 – 1989. Štruktúra fondu 

vychádza z organizačného členenia okresných výborov KSS: 

MV KSS v Košiciach 1949 – 1989 

A. Volené orgány 

 I. Konferencie 

  1. Zápisnice 

 II. Plenárne zasadnutia 

  1. Zápisnice 

 III. Predsedníctvo 

  1.Zápisnice 

 IV. Aktívy 

  1. Zápisnice 

 V. Kontrolná a revízna komisia 

 a, Plenárne zasadnutia 

  1. Zápisnice 

 b, Predsedníctvo 

  1. Zápisnice 

B. Stranícky aparát 

 I. Ideologické oddelenie 

  1. Spisy 

 II. Hospodársko-technická správa 

  1. Účtovné písomnosti 

 III. Mestský štáb ĽM 

  1. Spisy 

Varia 

 1. Tlačové materiály 

Podľa vecného charakteru sme archívne dokumenty v rovine jednotlivých oddelení a odborov 

MV KSS rozdelili na: 

1. zápisnice 

2. spisy 

3. účtovné písomnosti.   

Pri triedení archívneho fondu sme vyčlenili písomnosti Okresného výboru KSS 

v Košiciach r. 1960 – 1968, ktoré sme odovzdali do Štátneho archívu v Košiciach – pobočka 

Košice. Pri vnútornom vyraďovaní bol vyčlenený duplicitný materiál. Kvôli väčšiemu rozsahu 

dokumentov plenárnych zasadnutí, predsedníctva a kontrolnej a revíznej komisie sme 



 
 

jednotlivé inventárne záznamy doplnili aj o ich uloženie v konkrétnej zápisnici prostredníctvom 

hranatých zátvoriek. Zápisnice a spisový materiál boli očíslované. Inventárnu jednotku tvorí pri 

konferenciách jedna zápisnica s prílohami, pri zasadnutiach pléna, predsedníctva a KRK súbor 

zápisníc za jeden rok, pri spisovom materiáli vecná skupina za jeden rok. Vyhotovený je 

osobný, miestny a vecný register a register korporácií. 

Inventárny záznam pozostáva z inventárneho čísla, číselného rozpätia zápisníc alebo 

spisov v rámci jedného inventárneho čísla, časového rozsahu a čísla škatule, resp. fasciklu. 

Nasleduje heslovitý obsah vybranej archiválie. Hranatá zátvorka obsahuje číslo príslušnej 

zápisnice a číslo škatule oddelené lomkou. Zachovalosť archívneho fondu je na dobrej úrovni. 

Uložený je v 397 škatuliach a fascikloch. Pri vyžiadaní materiálu je potrebné uviesť skratku 

fondu (MV KSS), číslo inventárnej jednotky, číslo škatule, príp. číslo označeného inventárneho 

záznamu. Čísla v registri miestnom, osobnom, vecnom a korporácií odkazujú na inventárne 

číslo.  

 

ROZBOR OBSAHU FONDU 

 

Fond MV KSS v Košiciach poskytuje dostatok informácií k štúdiu monopolného pôsobenia 

KSČ v politicko-spoločenskej oblasti, ako aj k povojnovým dejinám vtedajšieho piateho 

najväčšieho mesta v Československu. Archívne písomnosti podrobne dokumentujú ideologické 

premeny a s tým spojené zmeny v členskej základni, ktorými prechádzala KSS počas svojho 

40-ročného vládnutia – stranícke previerky v období stalinizmu, rehabilitácie r. 1968, stranícke 

čistky v počiatočnom období normalizácie r. 1969 – 70, nárast členskej základne a 

nomenklatúrny systém výberu dôležitých politických a spoločenských funkcií v 70. – 80. 

rokoch 20. storočia. Štátno-bezpečnostnú oblasť pôsobnosti košickej organizácie KSS 

predstavuje predovšetkým monitorovanie cirkví. Na ideologické ovládanie spoločnosti 

poukazujú dokumenty, týkajúce sa ateistickej výchovy na školách, kontroly masovo-

komunikačných prostriedkov.  

Dejiny mesta Košice charakterizujú zachované archívne dokumenty z 50. – 80. rokov 

20. storočia predovšetkým z pohľadu prudkého hospodárskeho rastu (industrializácia) 

sprevádzaného rýchlym rastom obyvateľstva. Poskytujú možnosť k štúdiu rozmanitých 

tematických okruhov z oblasti sociálnych dejín: bytová výstavba, zdravotnícka služba, mestská 

hromadná doprava, budovanie škôl všetkých stupňov, šport, permanentná kríza v zásobovaní 

potravinami a spotrebným tovarom, v 80. rokoch predovšetkým riešenie nedostatku vodných 

zdrojov a ochrana životného prostredia. Archívne dokumenty poukazujú aj na snahy vedenia 

mesta Košice nadväzovať medzinárodné kontakty, v rámci ktorých mali osobité miesto 

družobné vzťahy so (západo)nemeckým mestom Wuppertal v 80. rokoch 20. storočia. 

Komplikovaná rómska problematika je v archívnych materiáloch zastúpená v podobe 



 
 

koncepčných materiálov mestských a straníckych úradov na riešenie integrácie Rómov (školská 

dochádzka, znižovanie kriminality, neúspešný integračný pokus na sídlisku Luník IX). 

 

 Triedenie, usporiadanie a inventarizáciu fondu vykonal odborný radca ŠA v Košiciach 

Mgr. Erik Dulovič, PhD.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   Zoznam použitých skratiek 

 

Csemadok -   Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku 

čs. -   československý 

ČSĽA -  Československá ľudová armáda 

ČSSR -  Československá socialistická republika 

JNV -   jednotný národný výbor 

JTO -   jednotný telovýchovný oddiel 

KRK -  kontrolná a revízna komisia 

KSČ -   Komunistická strana Československa 

KSS -   Komunistická strana Slovenska 

KSSZ -  Komunistická strana Sovietskeho zväzu 

KV -   krajský výbor 

ĽM -   ľudové milície 

MHD -  mestská hromadná doprava 

MKRK -  mestská kontrolná a revízna komisia 

MsNV -  mestský národný výbor 

MV -   mestský výbor 

NF -   Národný front 

NVMK -  Národný výbor mesta Košice 

NZ -   Národné zhromaždenie 

ObNV -  obvodný národný výbor 

ObV -   obvodný výbor 

OV -   okresný výbor 

SAV -   Slovenská akadémia vied 

SNR -   Slovenská národná rada 

SOU -   stredné odborné učilište 

SSR -   Slovenská socialistická republika 

TJ -   telovýchovná jednota 

UPJŠ -  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

ÚV -   ústredný výbor 

VB -   Verejná bezpečnosť 

VSS -   Východoslovenské strojárne 

VSŽ -   Východoslovenské železiarne 

ZNB -   Zbor národnej bezpečnosti 

ZO -   základná organizácia 

ZOO -  zoologická záhrada 
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A. Volené orgány 

I. Konferencie 

1. Zápisnice 
 

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

1 1 1950 fasc. 1 

Zápisnica z 5. konferencie OV KSS Košice-mesto z 25.-26. 3. 1950. 
 

61 list. 
 

2 1 1951 fasc. 1 

Zápisnica zo 6. konferencie OV KSS Košice-mesto zo 14.-15. 4. 1951. 
 

129 list. 
 

 

3 1 1952 fasc. 1 

Zápisnica zo 7. konferencie MV KSS v Košiciach z 22.-23.  3. 1952. 
 

191 list. 
 

 
 

4 1 1953 fasc. 1 

Zápisnica z 8. konferencie MV KSS v Košiciach z 11.-12. 4. 1953. 
 

211 list. 
 

 

5 1 

Zápisnica z konferencie MV KSS v Košiciach z 20.-21. 3. 1954. 

1954 fasc. 1 

 

112 list. 
 

 

6 1 

Zápisnica z konferencie MV KSS v Košiciach z 12.-13. 3. 1955. 

1955 fasc. 2 

 

191 list. 



 
 

 

7 1 1956 fasc. 2 

Zápisnica z konferencie MV KSS v Košiciach zo 17.-18. 3. 1956. 
 

197 list. 
 

 

8 1 

Zápisnica z konferencie MV KSS v Košiciach z 23.-24. 2. 1957. 

1957 fasc. 2 

 

230 list. 
 

 

9 1 

Zápisnica z konferencie MV KSS v Košiciach z 22.-23. 3. 1958. 

1958 fasc. 3 

 

244 list. 
 

 

10 1 1959 fasc. 3 

Zápisnica z konferencie MV KSS v Košiciach zo 14.-15. 3. 1959. 
 

269 list. 
 

 

11 1 1960 fasc. 3 

Zápisnica z konferencie Miestneho výboru KSS v Košiciach z 28. 2. 1960. 
 

94 list. 
 

 

12 1-2 1968 fasc. 4 

Zápisnice z konferencií MV KSS v Košiciach zo 16.-17. 3. 1968 a 29. 6. 1968. 
 

570 list. 
 

 

13 1 

Zápisnica z konferencie MV KSS v Košiciach z 3.-4. 4. 1971. 

1971 fasc. 4 

 

336 list. 
 

 
 

14 1 
 

1973 5 



 
 

 

Zápisnica z konferencie MV KSS v Košiciach zo 14.-15. 4. 1973. 

405 list. 

 

 

15 1 

Zápisnica z konferencie MV KSS v Košiciach o 14.-15. 3. 1976. 

 

1976 5 

 

535 list. 
 

 

16 1 

Zápisnica z konferencie MV KSS v Košiciach z 15.-16. 4. 1978. 

1978 6 

 

527 list. 
 

 
 

17 1 

Zápisnica z konferencie MV KSS v Košiciach z 21.-22. 2. 1981. 

 

1981 7 

 

515 list. 
 

 

18 1 

Zápisnica z konferencie MV KSS v Košiciach z 23.-24. 4. 1983. 

1983 fasc. 8 

 

496 list. 
 

 

19 1 

Zápisnica z konferencie MV KSS v Košiciach z 25.-26. 1. 

1986. 

1986 fasc. 9 

 

588 list. 



 
 

II. Plenárne zasadnutia 

1. Zápisnice 
 

20 1-8 1952 10 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 1. 4. 1952 - 28. 12. 

1952 (nedostatky v činnosti ZO KSS pri Východoslovenských strojárňach – 

závode Sovietskej armády Košice [4]). 
 

88 list. 
 

 

21 1-11 1953 10 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach zo 7. 1. 1953 - 1. 12. 

1953 (zásobovanie obyvateľstva Košíc potravinami, spotrebným a priemyselným 

tovarom [1], peňažná reforma [5, 6]). 
 

151 list. 
 

 

22 1-12 1954 10 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 9. 1. 1954 - 19. 12. 

1954 (príprava volieb do národných výborov, NZ a SNR [3-4, 8, 10-11]). 
 

235 list. 
 

 

23 1-11 1955 10 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 15. 1. 1955 - 30. 12. 

1955. 
 

240 list. 
 

 

24 1-12 1956 10 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 9. 3. 1956 - 23. 12. 

1956 (výmena členských legitimácií KSČ [1], diskusia o kulte osobnosti J. V. 

Stalina [3, 5], zmena nemocenského poistenia [9]). 
 

338 list. 



 
 

 
 

25 1-12 1957 11 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 19. 2. 1957 - 21. 12. 

1957. 
 

491 list. 
 

 

26 1-7 1958 11 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 8. 2. 1858 - 11. 12. 1958. 
 

283 list. 
 

 

27 1-7 1959 fasc. 12 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 10. 1. 1959 - 24. 11. 

1959 (bytová výstavba Košíc [5], politicko-ideové pôsobenie medzi mládežou v 

Košiciach [6]). 
 

234 list. 
 

 

28 1 1960 fasc. 12 

Zápisnica z plenárneho zasadnutia MV KSS v Košiciach z 12. 3. 1960. 
 

53 list. 
 

 
 

29 1-9 
 

1968 fasc. 12 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach zo 17. 3. 1968 - 22. 11. 

1968 (diskusia k Akčnému plánu ÚV KSČ [2], vpád vojsk Varšavskej zmluvy do 

Československa [5-8], vyhodnotenie činnosti MsNV v Košiciach [9]). 
 

510 list. 
 

 

30 1-10 1969 fasc. 13 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach zo 16. 1. 1969 - 29. 12. 

1969 (schválenie kádrového a rokovacieho poriadku MV KSS v Košiciach [1], 

kádrová situácia v MsNV v Košiciach [3], referát tajomníka ÚV KSS Viktora 

Pavlendu o výsledkoch rokovania ÚV KSČ v Prahe 17. 4. 1969 a odvolaní 

Alexandra Dubčeka z funkcie 1. tajomníka ÚV KSČ [4]). 
 

853 list. 



 
 

 

 
 

31 1-5 1970 fasc. 14 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 24. 3. 1970 - 16. 12. 

1970 (politické a sociálne zloženie poslancov MsNV v Košiciach [1], výmena 

členských legitimácií a vylúčenie tzv. pravicových oportunistov z mestskej 

organizácie KSS v Košiciach [2-4]). 
 

826 list. 
 

 

32 1-10 1971 15-16 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 25. 1. 1871 - 20. 12. 

1971 (prejavy vedúceho tajomníka Vsl. KV KSS v Košiciach Jána Pirča a 

tajomníka ÚV KSS Jána Janíka o situácii vo vedení MV KSS v Košiciach [3/15], 

stanovisko MV KSS v Košiciach k 5-ročnému plánu na r. 1971-75 [4/15], rozbor 

členskej základne MV KSS v Košiciach [9/16], voľby do zastupiteľských zborov 

v okrese Košice-mesto [10/16]). 
 

1197 list. 
 

 

33 1-7 1972 16-18 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 10. 1. 1972 - 19. 12. 

1972 (hospodársky vývoj v Košiciach v r. 1971-1972 [2/16, 5/17], ideovo- 

výchovná činnosť na základných a stredných školách v Košiciach [3/17], 

investičná výstavba v Košiciach [4/17]). 
 

1342 list. 
 

 

34 1-6 1973 18-19 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 28. 2. 1973 - 19. 12. 

1973 (vývoj hospodárstva v meste Košice [6/19]). 
 

891 list. 
 

 

35 1-5 1974 19-20 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 22. 1. 1974 - 12. 12. 

1974 (kádrová a personálna práca MV KSS v Košiciach [2/19]). 
 

959 list. 



 
 

 

36 1-6 1975 20-21 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 23. 1. 1975 - 19. 12. 

1975 (návrh rozpočtu MV KSS v Košiciach na r. 1975 [2/21]). 
 

1218 list. 
 

 

37 1-6 1976 22-23 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 15. 2. 1976 - 17. 12. 

1976 (plnenie volebného programu NF v okrese Košice - mesto za r. 1971-75 

[3/22]. 
 

1169 list. 
 

 

38 1-9 1977 23-25 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 7. 1. 1977 - 20. 12. 

1977 (rozpočet MV KSS v Košiciach na r. 1977 [1/23], prehľad 

nomenklatúrnych kádrov KSS v okrese Košice - mesto za r. 1976 a kádrový 

poriadok MV KSS v Košiciach [2/23, 6/24]). 
 

1435 list. 
 

 

39 1-4 1978 25 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 25. 1. 1978 - 20. 10. 

1978 (realizácia Projektu ďalšieho rozvoja čs. výchovno-vzdelávacej sústavy v 

okrese Košice - mesto [1]). 
 

744 list. 
 

 

40 1-6 1979 26 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 8. 1. 1979 - 26. 10. 

1979 (výmena členských legitimácií KSČ [4-6]). 
 

912 list. 
 

 

41 1-6 1980  fasc. 27-28 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 8. 1. 1980 - 29. 12. 

1980 (zabezpečenie vedecko-technického rozvoja v okrese Košice - mesto 

[1/27], prejav člena ÚV KSS Viliama Plevzu o politicko-výchovnej a 

ideologickej práci KSČ [3/27]). 



 
 

 

1006 list. 
 

 

42 1-6 1981  fasc. 28-30 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 5. 2. 1981 - 26. 11. 

1981 (príprava volieb do zastupiteľských zborov v r. 1981 v okrese Košice - 

mesto [2/28], štúdium mládeže na stredných odborných učilištiach v Košiciach 

[5/29], plán kádrovej politiky MV KSS v Košiciach na r. 1981 – 1985 [6/30]). 
 

1046 list. 
 

 
 

43 1-6 
 

1982  fasc. 30-31 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 12. 1. 1982 - 22. 12. 

1982 (program vedecko-technického rozvoja pre okres Košice - mesto na r. 1981 

– 1985 [1/30]). 
 

1389 list. 
 

 

44 1-6 1983  fasc. 32-33 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 18. 2. 1983 - 20. 12. 

1983 (realizácia bytovej výstavby v okrese Košice - mesto v rámci 7. päťročného 

plánu [4/32]). 
 

1202 list. 
 

 

45 1-7 1984  fasc. 33-35 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 23. 2. 1984 - 22. 12. 

1984 (ideovo-politické vzdelávanie mladých členov a kandidátov KSS [3/34], 

realizácia kádrovej politiky KSČ v obvode mesta Košice [5/34]). 
 

1278 list. 
 

 

46 1-7 1985 35-36 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 19. 3. 1985 - 18. 12. 

1985 (Hospodársky a sociálny vývoj mesta Košice za prvé štyri roky 7. 

päťročného plánu [4/35], program obnovy mestskej pamiatkovej rezervácie v 

Košiciach [5/36]). 
 

1002 list. 



 
 

 

 

47 1-6 1986 36-37 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 7. 1. 1986 - 22. 12. 

1986 (voľby do zastupiteľských zborov v okrese Košice-mesto [2/36], situácia v 

kultúrnej oblasti v meste Košice [5/37]). 
 

1220 list. 
 

 

48 1-6 1987  fasc. 38-39 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 27. 3. 1987 - 29. 10. 

1987 (plnenie uznesenia XVII. zjazdu KSČ o urýchlení vedecko-technického 

rozvoja na území mesta Košice [2/38], menovanie Jozefa Lukáča za vedúceho 

tajomníka MV KSS v Košiciach [3/38], kádrový program MV KSS v Košiciach 

na r. 1987 – 1991 [4/38], priebeh verejnej diskusie k návrhu zákona o štátnom 

podniku [5/39]). 
 

883 list. 
 

 

49 1-8 1988 39-41 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 26. 1. 1988 - 22. 12. 

1988 (ochrana životného prostredia v meste Košice [2/39]). 
 

1443 list. 
 

 

50 1-8 1989 41-42 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí MV KSS v Košiciach z 27. 2. 1989 - 5. 12. 

1989 (správa primátora Jána Trebuľu o plnení plánu v hospodárstve mesta 

Košice [1/41], návrh kádrového poriadku MV KSS v Košiciach [2/41], 

rokovania o politickej situácii po potlačení študentskej demonštrácie v Prahe 17.  

11. 1989 [6- 8/42]). 
 

952 list. 



 
 

III. Predsedníctvo 

1. Zápisnice 
 

 

 

 

51 1-16 1949 42 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva OV KSS Košice-mesto z 10. 1. 1949 – 29 

.12. 1949 (nábor pracovných síl [5], odhalenie sochy Josifa V. Stalina v 

Košiciach [11, 15]). 
 

54 list. 
 

 

52 1-48 1950 43 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva OV KSS Košice-mesto zo 6. 1. 1950 - 29. 

12. 1950 (zrušenie osláv 100. narodenia T. G. Masaryka [5], kritika tzv. 

slovenských buržoáznych nacionalistov [14], zhodnotenie osláv 1. mája v 

Košiciach [17], činnosť JTO Sokol Košice [33, 43], vybudovanie detských jaslí v 

Košiciach [35], činnosť združenia Csemadok v Košiciach [45]). 
 

370 list. 
 

 

53 1-49 1951 43-44 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva OV KSS Košice-mesto z 5. 1. 1951 - 13. 12. 

1951 (zriadenie detských jaslí v Košiciach [2/43], začiatok výstavby Hutného 

kombinátu Košice [20/43, 39/43, 42/44, 43/44], činnosť pobočky Čs. zväzu 

ľudového letectva v Košiciach [24/43], uznesenia OV KSS Košice-mesto o 

vylúčení a vyškrtnutí členov z KSS počas previerok v r. 1950/51[30/43, 32/43, 

34/43, 41-45/44, 47-49/44], správa o činnosti Okresnej prokuratúry v Košiciach 

za r. 1951 [43/44], správy o činnosti ZO KSS v Čs. rozhlase a v Národnom 

divadle v Košiciach [46/44], diskusia k dôvernému listu sekretariátu ÚV KSČ v 

záležitosti zatknutia bývalého generálneho tajomníka ÚV KSČ Rudolfa 

Slánského [47/44]). 
 

1340 list. 
 

 

54 1-50 1952 44-45 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 3. 1. 1952 - 28. 12. 

1952 (uznesenia OV KSS Košice-mesto o vylúčení a vyškrtnutí členov z KSS 

[1/44, 6/44, 14/44], reorganizácia JNV v Košiciach [2/44], kolektivizácia pôdy 



 
 

 

Košičanov bulharskej národnosti [8/44], potravinové zásobovanie Košíc [11/44, 

17/44, 25/44, 36/45], pôsobenie niektorých cirkví a siekt v Košiciach [27/44, 

47/45], činnosť ľudového súdnictva v Košiciach [34/45], činnosť Krajského 

strediska Zväzu čs. výtvarných umelcov v Košiciach [39/45]). 

1632 list. 
 

 

55 1-52 1953 45-47 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 2. 1. 1953 - 31. 

12. 1953 (úprava prídelového systému v Košiciach [4/45, 22/46, 27/46], 

riešenie bytovej otázky [5/45], stav kanalizácie na území Košíc a úprava 

Črmeľského potoka [9/45], vysťahovanie politicky nespoľahlivých osôb z 

Košíc na vidiek [13/45, 15/46], potravinové zásobovanie Košíc [12/45, 17/46, 

19/46, 28/46, 37/46, 51/47], realizácia cirkevnej politiky KSČ v Košiciach 

[21/46], činnosť Csemadok-u v Košiciach [23/46], správa o činnosti Okresnej 

prokuratúry v Košiciach za 1. polrok 1953 [37/46], sociálne zloženie členstva 

základných organizácií KSS v Košiciach [42/47]). 
 

2377 list. 
 

 

56 1-52 1954 47-50 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 8. 1. 1954 - 30. 12. 

1954 (verejná diskusia k návrhu zákona o národných výboroch [4/47, 7/47], 

personálne zloženie Okresného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v 

Košiciach [12/48], Akčný plán nového MsNV v Košiciach [13/48], realizácia 

cirkevnej politiky KSČ v Košiciach [15/48, 35/49], presun pracovníkov do 

poľnohospodárskych oblastí v pohraničí [18/48], telovýchovné objekty na území 

mesta Košíc [32/49], vyšetrovanie prostitúcie a trestnej činnosti mladistvých 

[37/49], návrh tarify pre mestskú dopravu v Košiciach [48/50]). 
 

2622 list. 
 

 

57 1-57 1955 50-55 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 6. 1. 1955 - 29. 12. 

1955 (hodnotenie práce odboru kultúry MsNV v Košiciach [13/51], budovanie 

civilnej obrany [15/51, 36/53], správa o činnosti ľudových milícií [23/51], 

výučba marxizmu-leninizmu na Vysokej škole technickej v Košiciach [24/51], 

realizácia cirkevnej politiky KSČ v Košiciach [31/52], plán 

národohospodárskeho rozvoja Košíc na r. 1956 [36/53], výstavba Pionierskej 

železnice v Košiciach [36/53], oslavy 10. výročia založenia Národného divadla v 

Košiciach [37/53], zásobovanie Košíc potravinami [46/54], plán investičnej 

výstavby Košíc na r. 

1956-1960 [48/54], návrh na preradenie politicky nespoľahlivých osôb k 



 

 

manuálnej práci [57/55]). 

4012 list. 

 

 

58 1-45 
 

1956 55-59 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 5. 1. 1956 - 27. 12. 

1956 (návrh na nadviazanie družobných vzťahov medzi Košicami a Miškovcom 

[2/55], činnosť košickej pobočky Csemadok [3/55], právna úprava riešenia 

bytovej otázky v Košiciach [5/55], realizácia cirkevnej politiky KSČ v Košiciach 

[7/56], zhodnotenie záverov XX. zjazdu KSSZ na členských schôdzach KSS 

[15/57, 35/58], odpredaj poľnohospodárskych produktov na košickom trhu 

[24/57, 31/58, 35/58], príprava 5. ročníka Filmového festivalu pracujúcich v 

Košiciach [29/58], výskumné úlohy Botanickej záhrady SAV v Košiciach [30/58, 

35/58], situácia vo futbalovom klube TJ Spartak Spoje Košice [36/59], trestná 

agenda Ľudového súdu v Košiciach [39/59], Akčný programový plán MsNV v 

Košiciach na volebné obdobie r. 1957-1960 [44/59]). 
 

4653 list. 
 

 

59 1-53 1957 60-64 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 3. 1. 1957 - 30. 12. 

1957 (nábor do čs. armády a výcvik brancov [9/60, 19/61, 49/63], prípravy a 

vyhodnotenie volieb do národných výborov [11/60, 12/60, 19/61, 26/61], 

založenie a zájazdové aktivity športového klubu TJ Jednota Košice [13/60,  

35/62, 39/62, 40/62], udelenie autorskej odmeny pre Vladimíra Cirbesa za 

napísanie knihy Úvod do marxistickej filozofie [18/61], družobné vzťahy medzi 

Košicami a Miškovcom [29/62, 53/64], nadviazanie družobných vzťahov medzi 

Košicami a sovietskym mestom Krasnodar [31/62, 53/64], vyhodnotenie akcie na 

skrášlenie mesta Košice [32/62], plnenie štátneho náboru pracovných síl [33/62, 

43/63], dostavba n. p. VSS Košice [36/62], realizácia cirkevnej politiky KSČ v 

Košiciach [43/63], boj proti alkoholizmu [46/63, 49/63]). 
 

4156 list. 
 

 

60 1-45 1958 64-68 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 3. 1. 1958 - 23. 12. 

1958 (správa o činnosti ĽM za r. 1957 a 1958 [4/64], charakteristika pracovníkov 

Advokátskej poradne v Košiciach [4/64], bytové hospodárenie v Košiciach za r. 

1957 a január - september 1958 [6/64, 38/67], schválenie výstavby sochy 

Maratónca [8/64], zamedzenie súkromnej praxe lekárom [11/65], návrh na 

pomenovanie ulíc v Košiciach [16/65], plán na zásobovanie obyvateľstva pitnou 

vodou [21/66], návrh na vydávanie mestských novín [22/66], usporiadanie 6. 



 

 
ročníka Filmového festivalu pracujúcich v priestoroch novootvoreného  

košického Amfiteátra [25-26/66, 41/68], návrh na vyznamenanie riaditeľa 

Štátneho divadla v Košiciach Andreja Chmelku titulom zaslúžilý umelec [29/66], 

realizácia cirkevnej politiky KSČ v Košiciach [31/67], štatistika rozkrádania 

štátneho a družstevného majetku [38/67], návrh na založenie Vysokej školy 

pedagogickej v Košiciach [40/68], materské školy v Košiciach [44/68]). 

4317 list. 
 

 

61 1-43 1959 68-75 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 5. 1. 1959 - 30. 12. 

1959 (riešenie rómskej problematiky v Košiciach [4/69], činnosť TJ Jednota 

Košice a plán úloh na r. 1959 [7/69, 17/71, 39/74], návrh na zriadenie ZOO v 

Košiciach [14/70], výstavba železničnej stanice v Košiciach [14/70], bytová 

výstavba [14/70, 39/74], návrhy na zmenu výučby na košických vysokoškolských 

fakultách [16/70], zavedenie 9-ročnej povinnej školskej dochádzky [16/70], 

zájazd opery pražského Národního divadla do Košického kraja [17/71], činnosť 

TJ Lokomotíva Košice [22/71, 23/71], návrh na vytvorenie obvodných  

národných výborov v Košiciach [24/72], organizovaný nábor pracovných síl 

[25/72], zásobovanie obyvateľstva potravinami a budovanie obchodnej siete v 

Košiciach [27/72, 37/74, 41/74], diskusia k návrhu na nové územno-správne 

členenie [35/73], návrh opatrení na zabezpečenie odberu Rudého práva v 

slovenskej mutácii [38/74]). 
 

6198 list. 
 

 
 

62 1-8 
 

1960 75-76 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach zo 7. 1. 1960 - 3. 3. 

1960 (zmeny názvov ulíc [1/75], stav zamestnanosti žien [5/76], plán obsahovej 

a organizačnej prestavby školstva v Košiciach [5/76], realizácia cirkevnej 

politiky KSČ v Košiciach [6/76]). 
 

1404 list. 
 

 

63 1-20 1968 76-78 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 28. 3. 1968 - 19. 12. 

1968 (sociálne zloženie politických pracovníkov MV KSS v Košiciach [1/76], 

vyhodnotenie členských schôdzí ZO KSS z februára - apríla 1968 [2/76, 3/77], 

organizačné zabezpečenie návštevy prezidenta ČSSR Ludvíka Svobodu v 

Košiciach v máji 1968 [3/77], správa predsedu Podnikového výboru KSS vo 

VSŽ Košice Emila Rigu o politickej situácii [4/77], zakladanie nových štátnych 

orgánov a spoločenských organizácií na území mesta Košice [6/77], správa MV 



 

 
KSS predložená delegátom mimoriadnej mestskej konferencie KSS v Košiciach 

v júni 1968 [7/77], "Výzva predsedníctva MV KSS v Košiciach komunistom a 

všetkým pracujúcim mesta Košíc" z 1.8. 1968 [10/77], personálne budovanie 

aparátu MsNV v Košiciach [11/77], vpád vojsk Varšavskej zmluvy do 

Československa [12/77, 13/77], informatívna správa o činnosti rehabilitačnej 

komisie pri MV KSS v Košiciach [14/77], návrh na systemizáciu aparátu MV 

KSS v Košiciach [16/78], návrh na vydávanie denníka Večer [18/78, 20/78], 

pomníky a pamätné tabule v Košiciach [20/78]). 

1478 list. 
 

 

64 1-33 1969 79-82 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 5. 1. 1969 - 29. 12. 

1969 (blahoprajný list predsedníctva MV KSS v Košiciach zaslaný prvému 

tajomníkovi ÚV KSS Gustávovi Husákovi k jeho 56. narodeninám [3/79], 

príprava nového územného plánu mesta Košice [6/79], pomníky a pamätné  

tabule v Košiciach [6/79, 23/81], návrh opatrení na zníženie trestnej činnosti 

[7/79], emigrácia členov KSČ po 21.8. 1968 [7/79], správa o činnosti Mestského 

výboru Národného frontu v Košiciach [12/80], vyhodnotenie výročných a 

mimoriadnych členských schôdzí ZO KSS po aprílovom plenárnom zasadnutí 

ÚV KSČ [12/80, 14/80], návrh na otvorenie pobočky Maďarského oblastného 

divadla v Košiciach [16/80], bezpečnostné opatrenia prijaté k 1. výročiu  

okupácie ČSSR [18-20/81], príprava 39. ročníka Medzinárodného maratónu 

mieru v Košiciach [21/81], porovnanie kvality zásobovania mesta Košice s 

Brnom, Ostravou a Bratislavou [22/81, 25/81], vyhodnotenie denníka Večer za 1. 

polrok 1969 [22/81], riešenie postavenia mesta Košice zákonom SNR [30/82], 

personálne zloženie vedenia Mestského výboru Zväzu Cigánov-Rómov v 

Košiciach [32/82]). 
 

2618 list. 
 

 

65 1-49 1970 83-92 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach zo 7. 1. 1970 - 31. 12. 

1970 (návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania Rad republiky mestu Košice 

[3/83], výmena členských legitimácií a stranícke previerky v rámci MV KSS v 

Košiciach [4/83, 7/83, 10-13/84, 16/85, 17/85, 21/85, 22/85, 26-28/86, 29-32/87, 

33-35/88, 36-37/89, 39/89, 40-43/90, 44-45/91, 46-47/92, 49/92], vyhodnotenie 

politickej úrovne denníka Večer [5/83], vyhodnotenie činnosti MsNV v 

Košiciach za r. 1968-1969 [9/84], nedostatočné zásobovanie obyvateľstva 

potravinami a priemyselným tovarom [12/84, 41/90], vyhodnotenie činnosti 

straníckych organizácií na Mestskej prokuratúre v Košiciach a Okresnom súde 

Košice - mesto v r. 1968-1969 [14/84, 20/85], príprava nového územného plánu 

mesta Košice [16/85], správa o činnosti Parku kultúry a oddychu v Košiciach za 



 

 
r. 1969 [17/85], návrh na udelenie Ceny mesta Košíc za r. 1969 [18/85], 

vyhodnotenie činnosti straníckej organizácie Mestskej správy VB v Košiciach za 

r. 1968-1969 [22/85], vyhodnotenie pôsobenia bývalých vedúcich tajomníkov 

MV KSS v Košiciach Severína Martinku a Júliusa Holéczyho počas r. 1968-1969 

[25/86], realizácia komplexnej bytovej výstavby v Košiciach [29/87], stav 

kriminality a narušovania verejného poriadku v Košiciach [32/87, 45/91], 

realizácia cirkevnej politiky KSČ v Košiciach [36/89], zoznam bývalých 

príslušníkov maďarskej Červenej armády žijúcich v Košiciach [37/89], výstavba 

vodnej nádrže Bukovec [47/92]). 

8325 list. 
 

 

66 1-44 1971 93-103 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach zo 7. 1. 1971 - 30. 12. 

1971 (priebeh členských schôdzí ZO KSS v decembri 1970 [1/93], súčasný stav a 

plán rozvoja škôl I. a II. cyklu v Košiciach [1/93], návrhy na udelenie čestného 

titulu zaslúžilý umelec pre sochára Vojtecha Löfflera a akademického maliara 

Jozefa Fabiniho [6/94], vyhodnotenie činnosti MsNV v Košiciach za r. 1968- 

1969 [8/95], obsahová analýza denníka Večer za r. 1969-1970 [9/95], schválenie 

kandidátky Mestského výboru Csemadok v Košiciach [15/96], správa o činnosti 

Spoločnosti slovenských veterinárnych lekárov so sídlom v Košiciach [17/96], 

stav a vývoj kriminality v Košiciach [28/98], realizácia cirkevnej politiky KSČ 

[29/98], návrhy na odňatie vedecko-pedagogických titulov bývalým učiteľom 

UPJŠ v Košiciach [37/101], správa Mestskej volebnej komisie Národného frontu 

v Košiciach o výsledkoch všeobecných volieb do zastupiteľských zborov 

[40/101], zriadenie Mestského ústavu národného zdravia v Košiciach [41/101], 

plán politickej výchovy a bojového výcviku ĽM pre r. 1972 [44/103]). 
 

8038 list. 
 

 

67 1-35 1972 103-113 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 3. 1. 1972 - 28. 12. 

1972 (návrh na nadviazanie družobných vzťahov s mestskými straníckymi 

orgánmi v Užhorode, Miškovci, Rzeszowe a Starej Zagore [1/103, 12/107], 

zásobovanie Košíc pitnou vodou [4/104], realizácia cirkevnej politiky KSČ 

[6/105, 18/109], výstavba Všešportového areálu v Košiciach [9/106, 13/107], 

plnenie uznesenia predsedníctva ÚV KSČ Ku kádrovej a personálnej práci zo 

6.11. 1970 [10/106, 13/107, 19/109, 28/112], koncepcia rozvoja zdravotníckych 

služieb v Košiciach do r. 1985 [11/107], previerka uskutočnenia pomoci 

straníckym organizáciám postihnutým tzv. pravicovým oportunizmom v r. 1968- 

1969 [12/107], výstavba vodného diela Bukovec [19/109], koncepcia rozvoja 

pôšt a telekomunikácií v Košiciach do r. 1975 [21/110], zamestnanosť a sociálne 

postavenie žien v Košiciach [22/110], plán rozvoja telovýchovy a športu v 



 
 

 

 

Košiciach [23/111], plnenie stranícko-politických úloh na školách I. a II. cyklu 

[31/113], morálny a politický stav príslušníkov Mestskej správy VB v Košiciach 

[31/113], kádrový poriadok MV KSS v Košiciach [34/113]). 

8804 list. 
 

 

68 1-25 1973 114-122 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 11. 1. 1973 - 18. 10. 

1973 (návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania Rad práce pre Lekársku 

fakultu UPJŠ v Košiciach [1/114], plnenie výcvikových a výchovných úloh ĽM 

za r. 1972 [1/114], družobné vzťahy s mestskými straníckymi orgánmi v 

Užhorode, Miškovci, Rzeszowe a Starej Zagore [3/114], plán rozvoja mestskej 

hromadnej dopravy do r. 1975 [3/114], zásady prijímania žiakov na stredné a 

vysoké školy [4/115], zloženie členskej základne mestskej straníckej organizácie 

[4/114], údržba bytového fondu mesta Košice [10/117], výstavba Slovenských 

magnezitových závodov Košice [11/117], správa o činnosti Mestskej prokuratúry 

v Košiciach v r. 1972 [12/117], previerka uskutočnenia pomoci straníckym 

organizáciám postihnutým tzv. pravicovým oportunizmom v r. 1968-1969 

[13/117], najaktuálnejšie problémy v oblasti ochrany životného prostredia 

[16/118], rozmiestnenie žiakov pre štúdium na stredných školách [18/119, 

19/120], návrh na uznesenie vlády SSR k správe o zabezpečení podmienok 

proporcionálneho rozvoja hospodárstva Košíc [21/120], využitie Domu 

Košického vládneho programu pre účely stálej expozície robotníckeho a 

komunistického hnutia na východnom Slovensku [22/120]). 
 

6910 list. 
 

 

69 1-30 1974 122-134 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 10. 1. 1974 - 28. 12. 

1974 (plán rozvoja mestskej hromadnej dopravy [10/126], komplexné  

hodnotenie nomenklatúrnych kádrov MV KSS v Košiciach [11/126, 22/130], 

plnenie opatrení v oblasti boja proti alkoholizmu a iným toxikomániám [12/127], 

ideové a organizačné prípravy na Čs. spartakiádu 1975 [14/128], výsledky 

výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. r. 1973/74 [19/129], rozvoj 

maloobchodnej siete v historickej časti mesta [21/130] kádrová a ideová politika 

KSČ na školách I. a II. cyklu a na vysokých školách [27/132, 29/133, 30/134], 

návrh na zriadenie Strediska vrcholového športu a Strediska vrcholového športu 

mládeže Zväzarmu v Košiciach [28/133], realizácia cirkevnej politiky KSČ 

[30/134]). 
 

10 313 list. 



 
 

 

 

70 1-31 1975 135-150 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 15. 1. 1975 - 31. 12. 

1975 (návrhy na udelenie Ceny mesta Košice [1/135], plán činnosti Domu Čs. - 

sovietskeho priateľstva v Košiciach na r. 1975 [3/135], plnenie zásad prijímania 

žiakov na stredné a vysoké školy [5/136, 10/138, 24/146], ideové a organizačné 

prípravy na Čs. spartakiádu 1975 [7/137], kádrové zloženie aparátu MsNV v 

Košiciach [7/137], plnenie uznesenia predsedníctva ÚV KSČ Ku kádrovej a 

personálnej práci zo 6.11. 1970 v organizáciách postihnutých tzv. pravicovým 

oportunizmom v r. 1968-1969 [15/140], stav a vývoj kriminality v Košiciach v r. 

1973-1974 [16/141], výsledky výchovno-vzdelácieho procesu na školách I. cyklu 

v šk. r. 1974/75 [18/142], realizácia cirkevnej politiky KSČ [23/144], analýza 

postavenia žien [23/144], vybavovanie listov a sťažností zaslaných na MV KSS v 

Košiciach [24/145], príprava konferencie Mestského výboru Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov v Košiciach [26/147], plnenie Dokumentu o  

ochrane čistoty ovzdušia v Košiciach [27/148], nedostatky v zásobovaní 

obyvateľstva potravinami [27-28/148]). 
 

13 607 list. 
 

 

71 1-31 1976 151-168 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 8. 1. 1976 - 30. 12. 

1976 (dodržiavanie smerníc ÚV KSČ pre archivovanie a vyraďovanie písomností 

na MV KSS v Košiciach [2/151], kádrový program MV KSS v Košiciach na r. 

1976-1980 [3/152], plán hlavných úloh redakcie denníka Večer do konania XV. 

zjazdu KSČ [5/154], plnenie vedecko-výskumných úloh vo vedeckých ústavoch 

SAV v Košiciach [5/154], príprava komplexnej bytovej výstavby pre obdobie 6. 

a 7. 5-ročného plánu [8/155], plán rozvoja zdravotníckych služieb do r. 1990 

[10/156], nábor žiakov pre štúdium na vojenských školách [12/157], návrh na 

výstavbu podniku pre leteckú výrobu v Košiciach [12/157], zavedenie 

bezpeňažného styku v MHD [13/158], príprava a priebeh volieb do 

zastupiteľských zborov [16/160, 20/163, 24-25/166], realizácia úloh XV. zjazdu 

KSČ na Mestskom súde, Mestskej prokuratúre a Mestskej správe VB v 

Košiciach na r. 1976-1980 [19/162], rozmiestnenie žiakov do stredných škôl 

[23/165], vývoj kriminality mládeže za r. 1975 a 1. polrok 1976 [29/167], 

realizácia cirkevnej politiky KSČ [30/168]). 
 

14 265 list. 
 

 

72 1-30 1977 169-185 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach zo 6. 1. 1977 - 29. 12. 

1977 (vypísanie súťaže na realizáciu trvalej politickej agitácie v Košiciach 

[3/169], návrhy na rekonštrukciu Námestia osloboditeľov v Košiciach [3/169, 

19/177], kultúrno-vzdelávacia činnosť Mestského výboru Csemadok v Košiciach 



 
 

 

 

[3/169], plnenie výcvikových úloh ĽM v r. 1976 [4/170], udelenie pamätných 

plakiet Za zásluhy o rozvoj mesta Košice [5/170], vybavovanie listov a sťažností 

zaslaných na MV KSS v Košiciach za r. 1976 [7/171], hnutie Za krajšie Košice 

[9/172], optimalizácia siete kultúrno-osvetových zariadení do r. 1990 [9/172], 

zriadenie Rady riaditeľov pri MV KSS v Košiciach [10/172], plnenie záverov 

XV. zjazdu v oblasti telovýchovy a športu v Košiciach [11/173, 22/179], 

zabezpečenie zdrojov pitnej vody pre mesto Košice [12/173, 14/175, 27/183], 

koncepcia dlhodobého rozvoja hospodársko-sídelnej aglomerácie mesta Košice 

do r. 1990 [13/174], realizácia vládnej populačnej politiky v Košiciach [14/175], 

koncepcia cirkevnej politiky KSČ v Košiciach do r. 1980 [19/177], kádrový 

poriadok MV KSS v Košiciach [24/180], previerka ukladania straníckych trestov 

robotníkom [27/183], plán činnosti Domu čs. - sovietskeho priateľstva v 

Košiciach na r. 1978 [28/184]). 

13 388 list. 
 

 

73 1-26 1978 185-202 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 12. 1. 1978 - 27. 12. 

1978 (realizácia Projektu ďalšieho rozvoja čs. výchovno-vzdelávacej sústavy v 

Košiciach [1/186], zásobovanie Košíc pitnou vodou [3/187, 17/196, 23/199], 

obsahové zameranie denníka Večer na r. 1978 a zhodnotenie činnosti redakcie za 

r. 1977 [4/188], zabezpečenie zahraničnej pracovnej cesty v rámci projektu 

Nigéria 200 studní [7/191], vybavovanie listov a sťažností zaslaných na MV KSS 

v Košiciach v r. 1977 [8/191], návrh kádrového poriadku MsNV v Košiciach 

[9/191], vývoj kriminality v r. 1973-1977 [12/192], zabezpečenie ateistickej 

výchovy na školách [13/193], prípravy na Čs. spartakiádu r. 1980 [18/196], 

zhodnotenie letnej turistickej sezóny r. 1978 [20/197], rozmiestnenie žiakov 

stredných škôl do pracovného pomeru [20/198], politická a bezpečnostná situácia 

v Košiciach [21/198, 24/200], úprava maloobchodných cien alkoholických 

nápojov a osobných motorových vozidiel [22/199], ochrana čistoty ovzdušia v 

Košiciach [23/199], realizácia cirkevnej politiky KSČ [25/200]). 
 

12 492 list. 
 

 

74 1-29 1979 202-217 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 5. 1. 1979 - 27. 12. 

1979 (obsahové zameranie denníka Večer na r. 1979 a zhodnotenie činnosti 

redakcie za r. 1978 [1/202], nadviazanie družobných vzťahov Košíc s nemeckým 

mestom Wuppertal [2/202], kriminalita rómskeho obyvateľstva [7/206], príjmy a 

výdaje obyvateľov Košíc v r. 1978 [7/206], branná propaganda a popularizácia 

ČSĽA [10/208], opatrenia k plánovanej návšteve pápeža Jána Pavla II. v Poľsku 

[12/209], prípravy na Čs. spartakiádu r. 1980 [16/211, 29/217], realizácia 

cirkevnej politiky KSČ [18/212, 28/216], nové územno-správne členenie Košíc 



 
 

 

 

[18/212], vedecko-technický rozvoj v podmienkach vysokých škôl v Košiciach 

[26/216], zabezpečovanie školskej politiky v detských výchovných ústavoch 

[29/217]). 

11 684 list. 
 

 

75 1-28 1980 218-234 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 3. 1. 1980 - 29. 12. 

1980 (obsahové zameranie denníka Večer na r. 1980 a zhodnotenie činnosti 

redakcie za r. 1979 [2/218], politická a bezpečnostná situácia v Košiciach 

[2/218], realizácia cirkevnej politiky KSČ [3/218], prijímanie žiakov na stredné 

školy [7/220], kriminalita rómskeho obyvateľstva v r. 1979 [8/221], občianska 

vybavenosť sídlisk [12/222], Dohoda o spolupráci medzi mestami Košice a 

Wuppertal z 22.5. 1980 [14/224], výstavba Všešportového areálu v Košiciach 

[15/225, 17/227], rozdelenie športových odvetví medzi košické telovýchovné 

jednoty [19/227], rozvoj materiálno-technickej základne kultúrnej sféry v 

Košiciach [22/229], návrh kádrového poriadku MV KSS v Košiciach [25/231]). 
 

12 505 list. 
 

 

76 1-29 1981 234-251 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 8. 1. 1981 - 24. 12. 

1981 (obsahové zameranie denníka Večer na r. 1981 a zhodnotenie činnosti 

redakcie za r. 1980 [1/234], vyhodnotenie Kádrového programu MV KSS v 

Košiciach za r. 1976-1980 [1/234], program vedecko-technického rozvoja Košíc 

na r. 1981-1985 [3/236, 29/250], vývoj členskej základne MV KSS v Košiciach 

[4/237], realizácia cirkevnej politiky KSČ [5/237, 29/250], spoločenská  

integrácia rómskych obyvateľov [5/237], voľby do zastupiteľských zborov 

[6/238, 7/239, 9/240, 10-11/241, 13/242, 21/245], občiansko-právna agenda na 

Mestskom súde v Košiciach [8/240], komunistická výchova žiakov základných 

škôl [9/240], prípravy na letnú turistickú sezónu [10/241], politická situácia v 

Košiciach [10/241, 24/247], návrh vykonávacieho protokolu k Dohode o 

spolupráci medzi mestami Košice a Wuppertal pre r. 1981-1982 [14/242], návrh 

vykonávacieho protokolu k Dohode o spolupráci medzi mestami Košice a 

Cottbus pre r. 1981-1982 [16/242, 28/250], vybavovanie pripomienok voličov 

pred voľbami r. 1981 [17/243], riešenie problematiky úplatkárstva a korupcie v 

Košiciach v r. 1976-1980 [21/245], príprava mládeže na robotnícke povolania 

[21/245], zriadenie pešej zóny na Leninovej ulici [23/246], rozdelenie športových 

odvetví medzi košické telovýchovné jednoty [24/247], vyhodnotenie 51. ročníka 

Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach [25/247]). 
 

13 426 list. 



 
 

 

77 1-28 1982 251-267 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach zo 7. 1. 1982 - 22. 12. 

1982 (obsahové zameranie denníka Večer na r. 1982 a zhodnotenie činnosti 

redakcie za r. 1981 [1/251, 15/258], zvýšenie maloobchodných cien [3/252, 

5/253], prestavba centrálnej mestskej zóny v Košiciach [4/252, 5/253], 

zásobovanie Košíc pitnou vodou [5/253], realizácia cirkevnej politiky KSČ 

[8/254], riešenie problematiky úplatkárstva a korupcie v Košiciach [9/255], 52. 

ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach [9/255, 21/262], vývoj 

kriminality v r. 1981 [10/255], výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu na 

základných školách za šk. r. 1981/1982 [17/259], plnenie Koncepcie riešenia 

otázok cigánskych obyvateľov v r. 1981-1985 [17/260], koncepcia rozvoja 

výskumu v košických vedeckých ústavoch SAV do r. 1990 [19/261], 

rekonštrukcia Štátneho divadla v Košiciach [19/261]). 
 

12 581 list. 
 

 

78 1-26 1983 268-282 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach zo 6. 1. 1983 - 20. 12. 

1983 (obsahové zameranie denníka Večer na r. 1983 a zhodnotenie činnosti 

redakcie za r. 1982 [1/268, 15/275], Generálny dopravný plán sídelného útvaru 

Košíc [1/268], koncepcia rozvoja prímestských rekreačných oblastí [4/269], 

výstavba Všešportového areálu v Košiciach [5/269], družobné vzťahy Košíc s 

mestom Wuppertal [5/269], vyhodnotenie družobných vzťahov Košíc s mestami 

Užhorod, Miškovec, Cottbus, Krosno a Stara Zagora [6/270], uplatnenie 

propagačných a výtvarných prvkov v prostredí Košíc [7/271, 24/280], 

hospodárska trestná kriminalita v r. 1981-1982 [7/271], udelenie pamätnej 

plakety k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o Košiciach maliarovi Júliusovi 

Jakobymu [7/272], realizácia cirkevnej politiky KSČ [9/273], podiel národných 

výborov na rozvoji telovýchovy a športu v Košiciach [10/273], vývoj kriminality 

v r. 1982 [11/273], návrh na usporiadanie medzinárodnej výstavy Človek a jeho 

záľuby [13/274], kádrové a materiálne zabezpečenie základného a stredného 

školstva v šk. r. 1983/84 [14/275], rozmiestnenie absolventov stredných a 

vysokých škôl do pracovného pomeru [20/278], vyhodnotenie výsledkov 

výchovno-vzdelávacieho procesu na školách I. a II. cyklu v šk. r. 1982/83 

[21/278], realizácia uznesenia predsedníctva ÚV KSČ O ďalšom rozvoji čs. 

výchovno-vzdelávacej sústavy z r. 1976 [23/279], zabezpečenie sociálnej 

starostlivosti o dospelých a dlhodobo chorých občanov [23/279], zásobovanie 

Košíc pitnou vodou [24/280], návrh Jednotného plánu kultúrno-výchovnej 

činnosti pre Košice na r. 1984 [26/281]). 
 

11 984 list. 
 

 

79 1-27 1984 282-297 



 
 

 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 5. 1. 1984 - 20. 12. 

1984 (rekonštrukcia Námestia osloboditeľov v Košiciach [1/282], obsahové 

zameranie denníka Večer na r. 1984 a zhodnotenie činnosti redakcie za r. 1983 

[1/282, 2/283, 15/290], vyhodnotenie Kádrového programu MV KSS v  

Košiciach za r. 1981-1983 [2/282], družobné vzťahy Košíc s mestami Užhorod, 

Miškovec, Cottbus, Krosno, Stara Zagora a Wuppertal [3/283, 10/287], prestavba 

centrálnej mestskej zóny v Košiciach [3/283], zásobovanie Košíc pitnou vodou 

[4/284, 27/297], vývoj kriminality za r. 1983 [7/285], realizácia cirkevnej  

politiky KSČ [7/285], činnosť Internátnej športovej školy v Košiciach [9/287], 

rekonštrukcia historického jadra mesta [15/290, 20/292], realizácia záverov 8. 

zasadnutia ÚV KSČ vo vedeckých ústavoch SAV v Košiciach [17/291], riešenie 

rómskej problematiky v Košiciach za r. 1980-1983 a návrhy opatrení na r. 1984- 

1985 [17/291], prijímacie konanie na stredné a vysoké školy v Košiciach v šk. r. 

1984/85 [21/293], návrh na vypracovanie monografie o dejinách Košíc [22/294], 

realizácia uznesenia predsedníctva ÚV KSČ O ďalšom rozvoji čs. výchovno- 

vzdelávacej sústavy z r. 1976 [23/294], skvalitňovanie životného prostredia 

[25/296, 26/296], návrh vykonávacieho protokolu k Dohode o spolupráci medzi 

mestami Košice a Wuppertal pre r. 1985-1986 [25/296], vyhodnotenie nového 

územno-správneho členenia Košíc z r. 1981 [26/296], výstavba ZOO v Košiciach 

[27/297]). 

12 397 list. 
 

 

80 1-27 1985 298-314 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 3. 1. 1985 - 17. 12. 

1985 (obsahové zameranie denníka Večer na r. 1985 a zhodnotenie činnosti 

redakcie za r. 1984 [1/298, 15/306], rekonštrukcia historického jadra mesta 

[3/299], družobné vzťahy Košíc s mestami Užhorod, Miškovec, Cottbus, Krosno, 

Stara Zagora a Titograd [3/299], rekonštrukcia bytového a domového fondu 

[5/300], výstavba ZOO v Košiciach [6/301], vývoj kriminality za r. 1984 [6/301], 

realizácia cirkevnej politiky KSČ [7/301], príprava Čs. spartakiády 1985 [7/301, 

16/307], riešenie rómskej problematiky v Košiciach v r. 1981-1985 a návrhy 

opatrení na r. 1986-1990 [8/302, 18/308, 20/310], politická situácia v Košiciach 

[9/302, 19/310], územný plán sídelného útvaru Košíc [9/302], rozpracovanie 

vykonávacieho protokolu k Dohode o spolupráci medzi mestami Košice a 

Wuppertal pre r. 1985 [9/302], analýza činnosti Mestského súdu v Košiciach, 

Mestskej prokuratúry v Košiciach a Mestskej správy Zboru národnej bezpečnosti 

v Košiciach v období po XIV. zjazde KSČ [17/308], skvalitňovanie životného 

prostredia [22/311], ideovo-výchovná práca v telovýchovných jednotách 

[22/311], formovanie právneho vedomia v prostredí študentských domovov 

vysokých škôl [23/312, 27/314], mimoškolská činnosť žiakov základných a 

stredných škôl [24/313], uplatnenie propagačných a výtvarných prvkov v 

prostredí Košíc [24/313], formovanie morálnych hodnôt žiakov stredných 

učňovských škôl [26/313], realizácia Koncepcie rozvoja služieb na území mesta 

Košíc [27/314]). 



 

 

13 383 list. 
 

 

81 1-28 1986 315-331 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 3. 1. 1986 - 18. 12. 

1986 (obsahové zameranie denníka Večer na r. 1986 a zhodnotenie činnosti 

redakcie za r. 1985 [1/315, 16/323], rozbor činnosti MV KSS v Košiciach od 

XVI. zjazdu KSČ [2/315], družobné vzťahy Košíc s mestami Užhorod, 

Miškovec, Cottbus, Krosno, Stara Zagora a Titograd [4/316], schválenie Jána 

Tkáča za primátora mesta Košice [5/317], realizácia cirkevnej politiky KSČ 

[6/317], voľby do zastupiteľských zborov [7/317, 12/321, 14/322], návrh 

volebného programu Národného frontu mesta Košice na r. 1986-1990 [7/317, 

14/322], rozpracovanie vykonávacieho protokolu k Dohode o spolupráci medzi 

mestami Košice a Wuppertal pre r. 1986 [8/319], komplexné hodnotenie 

nomenklatúrnych kádrov straníckych orgánov a organizácií v r. 1985-1986 

[8/319, 23/327], rozmiestnenie absolventov stredných a vysokých škôl do 

pracovného pomeru [8/319, 14/322], vývoj kriminality za r. 1985 a 1. polrok 

1986 [9/320, 22/327], štatistika ilegálnej emigrácie za r. 1985 [11/321], využitie 

výsledkov výskumu vedeckých ústavov SAV v Košiciach v 8. päťročnom pláne 

[13/321], zásobovanie Košíc pitnou vodou [14/322, 28/331], návrh na zriadenie 

pracoviska Inštitútu mikroelektronických aplikácií v Košiciach [15/322], 

výchova rómskej mládeže v školskej a kultúrnej oblasti [15/322], vybavovanie 

sťažností a žiadostí pracujúcich v 1. polroku 1986 [20/325], uplatnenie 

propagačných a výtvarných prvkov v prostredí Košíc [24/328], vybavovanie 

listov a sťažností zaslaných na MV KSS v Košiciach v r. 1985-1986 [24/328], 

dohoda medzi MV KSS v Košiciach a Okresnou organizáciou Nemeckej 

komunistickej strany vo Wuppertale [24/328], rozvoj tvorivého myslenia žiakov 

základných a stredných škôl [25/329], záujmovo-umelecká činnosť na stredných 

a vysokých školách [28/331]). 
 

12 196 list. 
 

 

82 1-28 1987 331-347 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 4. 1. 1987 - 21. 12. 

1987 (obsahové zameranie denníka Večer na r. 1987 a zhodnotenie činnosti 

redakcie za r. 1986 [1/331], zásobovanie Košíc pitnou vodou [1/331, 5/333, 

9/336, 18/342, 23/344], plán personálneho a sociálneho rozvoja NVMK na r. 

1886-1990 [3/332], dohoda medzi MV KSS v Košiciach a Okresnou 

organizáciou Nemeckej komunistickej strany vo Wuppertale [4/333], 

vybavovanie listov a sťažností zaslaných na MV KSS v Košiciach v r. 1986 

[4/333], komplexné hodnotenie nomenklatúrnych kádrov straníckych organizácií 

v okrese Košice-mesto [4/333], rekonštrukcia mestskej pamiatkovej rezervácie 

[6/334], súčasný stav a perspektívy vedeckých ústavov SAV v Košiciach [6/334, 

25/345], kontrola výkonu štátnej správy na odboroch NVMK a ObNV v 



 

 
Košiciach [6/334], rozpracovanie a plnenie vykonávacieho protokolu k Dohode o 

spolupráci medzi mestami Košice a Wuppertal na r. 1987 [7/335, 24/345], 

štatistika ilegálnej emigrácie za r. 1986 [7/335], plnenie Programu začleňovania 

detí do VTR [7/335], komplexná bytová výstavba [7/335], vývoj kriminality v r. 

1986 [7/335], realizácia cirkevnej politiky KSČ [9/336, 24/345], kríza futbalu v 

Košiciach [9/336], program vedecko-technického rozvoja v Košiciach do r. 2000 

[11/337], vybavovanie sťažností a žiadostí pracujúcich v r. 1986 [12/338], 

kádrový program MV KSS v Košiciach [13/339], riešenie rómskej problematiky 

[13/339], výstavba Všešportového areálu v Košiciach [13/339], kádrové a 

materiálne zabezpečenie základných a stredných škôl v šk. r. 1987/88 [13/339], 

doplňovanie stavu príslušníkov ČSĽA v okrese Košice-mesto [14/340, 18/342], 

program rozvoja telovýchovy a športu v meste Košice [15/340], verejná diskusia 

k návrhu zákona o štátnom podniku [18/342, 24/345], kádrové záležitosti 

Mestskej správy ZNB v Košiciach, Mestskej prokuratúry a Mestského súdu v 

Košiciach [21/343], stratégia sociálno-ekonomického rozvoja mesta Košice 

[22/344], návrh zásad na udeľovanie plakety Za zásluhy o rozvoj mesta Košice 

[27/346]). 

11 802 list. 
 

 

83 1-28 1988 347-362 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 14. 1. 1988 - 29. 12. 

1988 (zásobovanie Košíc pitnou vodou [1/347, 4/350, 8/353, 27/361], obsahové 

zameranie denníka Večer na r. 1988 a zhodnotenie činnosti redakcie za r. 1987 

[1/347, 16/356], realizácia záverov XVIII. zjazdu KSČ v podmienkach mesta 

Košice [2/349], analýza rozvodovosti v obvode Mestského súdu v Košiciach 

[3/349], koncepcia výstavy Človek a jeho záľuby [4/350], skrášľovanie životného 

prostredia a historického jadra mesta [4/350, 22/359], rekonštrukcia a obnova 

mestskej pamiatkovej rezervácie [5/351], zhodnotenie činnosti Rady riaditeľov 

pri NVMK za r. 1987 [6/351], plnenie volebného programu NF v r. 1987 [6/351], 

výstavba Všešportového areálu v Košiciach [7/352], družobné vzťahy mesta 

Košice [7/352, 8/353], komplexná bytová výstavba [10/354], realizácia cirkevnej 

politiky KSČ [11/354, 16/356, 25/360], kádrové a materiálne zabezpečenie 

základných a stredných škôl v šk. r. 1988/89 [11/354], diskusia k novelizácii 

Zákonníka práce [13/355], výtváranie výskumno-výrobných združení pri 

vysokých školách [15/356], obmedzovanie kriminality na úseku základných a 

stredných škôl [18/357], previerka vybavovania listov a sťažností zaslaných na 

MV KSS v Košiciach v r. 1986-1987 [19/358], vedecko-výskumné úlohy 

Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a mladá generácia [21/358], 

príprava mládeže na vojenské povolania [22/359, 26/361], integrácia rómskeho 

obyvateľstva [22/359], príprava mládeže na robotnícke povolania na SOU 

[23/359], opatrenia na elimináciu recidívy trestnej činnosti a toxikománie 

[23/359], voľby socialistickej samosprávy a riaditeľov v štátnych podnikoch 

[24/360, 27/361], návrh na udelenie vyznamenania Radu práce pre SOU J. A. 

Gagarina v Košiciach [27/362]). 



 
 

 

12 022 list. 
 

 

84 1-27 1989 363-375 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva MV KSS v Košiciach z 12. 1. 1989 - 4. 12. 

1989 (obsahové zameranie denníka Večer na r. 1989 a zhodnotenie činnosti 

redakcie za r. 1988 [1/363], vybavovanie listov a sťažností zaslaných na MV  

KSS v Košiciach v r. 1988-1989 [2/363], realizácia cirkevnej politiky KSČ 

[2/363, 13/368], opatrenia MV KSS v Košiciach proti aktivitám 

protikomunistických opozičných skupín [4/365], uvoľnenie Jána Tkáča z funkcie 

člena MV KSS a primátora mesta Košice [5/365], koncepcia rozvoja Botanickej 

záhrady SAV do r. 2000 [6/365, 10/367], ochrana detí a mládeže pred 

negatívnymi javmi [6/365, 21/372], rekonštrukcia Štátneho divadla v Košiciach 

[7/365], družobné vzťahy mesta Košice [7/365, 9/367], plnenie úloh v mestskej 

pamiatkovej rezervácii v r. 1988 [8/366], uplatnenie propagačných a výtvarných 

prvkov v prostredí Košíc [8/366], zásobovanie Košíc pitnou vodou [9/366], 

vytváranie výskumno-výrobných združení pri vysokých školách [9/366], 

stanovisko predsedníctva MV KSS v Košiciach k vystúpeniu Alexandra Dubčeka 

v maďarskej televízii [9/367], dodržiavanie tzv. socialistickej zákonnosti v r. 

1988 [9/366], ochrana životného prostredia [10/367], modernizácia bytového 

fondu [11/367], kádrové a materiálne zabezpečenie základných a stredných škôl 

v šk. r. 1989/90 [11/367], koncepcia riešenia sídliska Lunik IX. do r. 2000 

[12/368], politická situácia v Košiciach [13/368, 15/370, 18/371, 19/372, 

23/373], účinnosť novelizovaného zákona o národných výboroch [14/369], 

stanovisko predsedníctva MV KSS v Košiciach k opozičnej výzve Niekoľko viet 

[16-17/371], návrhy na udelenie titulu zaslúžilý umelec pre spisovateľa Jána 

Štiavnického a dirigenta Karola Petrócziho [19/372], integrácia rómskeho 

obyvateľstva [25/374], vyhlásenie mimoriadneho zasadnutia MV KSS v 

Košiciach k politickej situácii po potlačení študentskej demonštrácie v Prahe 17. 

11. 1989 [27/375]). 
 

9285 list. 



 
 

 

IV. Aktívy 

1. Zápisnice 
 

 

 

 

85 1-2 1952 375 

Zápisnice z aktívov predsedov a tajomníkov ZO KSS v Košiciach z 11. 8. 1952 - 

5. 12. 1952 (kritika činnosti bývalého vedúceho tajomníka KV KSS v Košiciach 

Ladislava Priesola [2]). 
 

13 list. 
 

 

86 1-2 1953 375 

Zápisnice z aktívov predsedov a tajomníkov ZO KSS v Košiciach z 30. 1. 1953 - 

26. 2. 1953 (zásobovanie obyvateľov Košíc potravinami a spotrebným tovarom 

[1]). 
 

 

 

87 1-2 1954 375 

Zápisnice z aktívov predsedov a tajomníkov ZO KSS v Košiciach z 1. 4. 1954 - 

21. 4. 1954 (zníženie maloobchodných cien tovarov [1]). 
 

15 list. 
 

 

88 1 1955 375 

Zápisnica z aktívu kultúrnych pracovníkov ZO KSS v Košiciach z 28. 5. 1955 

(plnenie záverov X. zjazdu KSČ v oblasti kultúry [1]). 



 
 

  V. Kontrolná a revízna komisia 

a, Plenárne zasadnutia 

1. Zápisnice 
 

 

 

 

89 1-8 1968 376 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 5. 4. 1968 - 3. 12. 1968 (stranícke rehabilitácie [1, 7], pripomienky k 

návrhu Zásad postavenia a činnosti kontrolných a revíznych komisií KSČ [5], 

vyhodnotenie diskusií v ZO KSS k návrhu nových stanov KSČ [7]). 
 

279 list. 
 

 

90 1-13 1969 376-377 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 6. 1. 1969 - 29. 12. 1969 (ilegálna emigrácia členov KSS v 

zahraničí [3/376], rozbor členskej základne členov KSS v Košiciach [4/376, 

7/377], politická situácia v Košiciach 20.-21.8. 1969 [8/377], diskusia k 

politickej situácii po auguste 1969 v mestskej organizácii KSS v Košiciach 

[9/377], kontrola plnenia realizačnej smernice plenárneho zasadnutia ÚV KSČS 

z mája 1969 [10/377], kontrola ideovo-výchovnej činnosti MV KSS v 

Košiciach [11/377], výsledky straníckych rehabilitácií za r. 1968-69 [12/377], 

menovanie osôb do nomenklatúrnych funkcií [13/377]). 
 

942 list. 
 

 

91 1-17 1970 377-379 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 6. 2. 1970 - 29. 12. 1970 (hodnotenie členov MRKK KSS v 

Košiciach za r. 1968-69 [1/377], výsledky straníckych rehabilitácií za r. 1968-69 

[2/377], ilegálna emigrácia členov KSS [2/377], výmena členských legitimácií a 

stranícke previerky v rámci MV KSS v Košiciach [3-9/378, 10-11/379], 

záverečná správa MKRK KSS v Košiciach o výsledkoch výmeny členských 

legitimácií [12/379], odvolania proti vylúčeniu a zrušeniu členstva v KSČ [13-

15/379, 17/379]). 
 

1529 list. 
 

 

92 1-15 1971 379-380 



 
 

 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 28. 1. 1971 - 29. 12. 1971 (vybavovanie listov a sťažností zaslaných 

na MV KSS v Košiciach za r. 1970 [3/379], uvoľnenie Pavla Gomboša z funkcie 

predsedu MKRK KSS v Košiciach [4/380], previerka uskutočnenia pomoci 

straníckym organizáciám postihnutým tzv. pravicovým oportunizmom v r. 1968- 

1969 [13/380]). 

597 list. 
 

 

93 1-11 1972 380-381 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 26. 1. 1972 - 20. 12. 1972 (správa o činnosti MKRK KSS v 

Košiciach za r. 1971 [1/380], previerka uskutočnenia pomoci straníckym 

organizáciám postihnutým tzv. pravicovým oportunizmom v r. 1968-1969 

[4/380], kontrola dodržiavania Zásad pre činnosť straníckych archívov [5/381], 

kontrola plnenia smernice sekretariátu ÚV KSČ z 23. 11. 1970 o družobných 

kontaktoch [7/381]). 
 

451 list. 
 

 

94 1-6 1973 381 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 17. 1. 1973 - 26. 6. 1973 (vybavovanie listov a sťažností zaslaných 

na MV KSS v Košiciach za r. 1972 [3], plnenie uznesenia predsedníctva ÚV 

KSČ Ku kádrovej a personálnej práci zo 6. 11. 1970 v oblasti učňovského 

školstva [5]). 
 

215 list. 
 

 

95 1-10 1975 382 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 15. 1. 1975 - 30. 12. 1975 (činnosť obvodných KRK KSS v 

Košiciach [6], (kontrola vybavovania listov a sťažností zaslaných na MV KSS v 

Košiciach [7], dodržiavanie smerníc ÚV KSČ o vyraďovaní a archivácii 

straníckych písomností [10]). 
 

580 list. 
 

 

96 1-11 1976 382-383 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 28. 1. 1976 - 29. 12. 1976 (schválenie zásad pre činnosť vedenia 

MKRK KSS v Košiciach [3/382], stanovisko k návrhu rozpočtu MV KSS v 



 

 

Košiciach pre r. 1977 [9/383]). 

359 list. 

 

 

97 1-9 
 

1977 383 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 26. 1. 1977 - 14. 12. 1977 (vybavovanie listov a sťažností zaslaných 

na MV KSS v Košiciach v r. 1976-1977 [1, 8], dodržiavanie smerníc ÚV KSČ o 

vyraďovaní a archivácii straníckych písomností [3], plán práce MKRK KSS v 

Košiciach na r. 1978 [9]). 
 

477 list. 
 

 

98 1-9 1978 384 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 22. 2. 1978 - 20. 12. 1978 (vybavovanie listov a sťažností zaslaných 

na MV KSS v Košiciach v r. 1977-1978 [1, 7-9], kontrola dodržiavania smernice 

ÚV KSČ pre disciplinárnu činnosť [5]). 
 

568 list. 
 

 
 

99 1-8 
 

1979 384-385 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 24. 1. 1979 - 19. 12. 1979 (vybavovanie listov a sťažností zaslaných 

na MV KSS v Košiciach v r. 1978-1979 [1/384, 5/385], odovzdávanie bytov na 

sídlisku Dargovských hrdinov [2/384], stanovy KSČ a porušovanie straníckej 

disciplíny [8/385]). 
 

620 list. 
 

 

100 1-8 1980 385-386 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 13. 2. 1980 - 10. 12. 1980 (vybavovanie listov a sťažností zaslaných 

na MV KSS v Košiciach v r. 1980 [8/386]). 
 

482 list. 
 

 

101 1-11 1981 386 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 



 
 

 

Košiciach z 14. 1. 1981 - 16. 12. 1981 (plán práce MKRK KSS v Košiciach na 

r. 1981 [1], vybavovanie listov a sťažností zaslaných na MV KSS v Košiciach v 

r. 1980-1981 [2, 4, 8], plnenie uznesenia predsedníctva ÚV KSČ Ku kádrovej a 

personálnej práci zo 6. 11. 1970 [8], riešenie problémov úplatkárstva a korupcie 

[10, 11]). 

616 list. 
 

 

102 1-7 1982 387 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 27. 1. 1982 - 15. 12. 1982 (vybavovanie listov a sťažností zaslaných 

na MV KSS v Košiciach v r. 1981-1982 [1,4], odvolania proti straníckym 

trestom a sťažnostiam [4], riešenie problémov úplatkárstva a korupcie [7]). 
 

503 list. 
 

 

103 1-10 1983 387-388 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 27. 1. 1983 - 21. 12. 1983 (vybavovanie listov a sťažností zaslaných 

na MV KSS v Košiciach v r. 1982-1983 [1/387, 7/388, 9/388], plán práce 

MKRK KSS v Košiciach na r. 1984 [10/388]). 
 

553 list. 
 

 
 

104 
 

1-8 
 

1984 388-389 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 25. 1. 1984 - 19. 12. 1984 (vybavovanie listov a sťažností zaslaných 

na MV KSS v Košiciach v r. 1983-1984 [1/388, 5/388], stanovisko k návrhu 

rozpočtu MV KSS v Košiciach pre r. 1985 [8/389]). 
 

446 list. 
 

 

105 1-7 1985 389 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 23. 1. 1985 - 18. 12. 1985 (vybavovanie listov a sťažností zaslaných 

na MV KSS v Košiciach v r. 1984-1985 [1, 5], uplatňovanie Listu predsedníctva 

ÚV KSČ v boji proti porušovaniu socialistickej zákonnosti z februára 1983 do 

praxe [1], plán práce MKRK KSS v Košiciach na r. 1985 [7]). 
 

523 list. 



 
 

 

 

 

106 1-7 1986 390 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 26. 1. 1986 - 17. 12. 1986 (vybavovanie listov a sťažností zaslaných 

na MV KSS v Košiciach v r. 1985-1986 [2, 5]). 
 

546 list. 
 

 

107 1-6 1987 390-391 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 18. 2. 1987 - 16. 12. 1987 (vybavovanie listov a sťažností zaslaných 

na MV KSS v Košiciach v r. 1986-1987 [1-2/390, 4/391], uplatňovanie Listu 

predsedníctva ÚV KSČ v boji proti porušovaniu socialistickej zákonnosti z 

februára 1983 do praxe [5/391]). 
 

445 list. 
 

 

108 1-2 1988 391 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS v 

Košiciach z 17. 2. 1988 - 30. 3. 1988. 
 

118 list. 

 

 

 

b, Predsedníctvo 

1. Zápisnice 
 

 

 

 

109 1-5 1971 391 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 13. 8. 1971 - 10. 12. 1971. 
 

8 list. 
 

 

110 1-9 1972 391 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 10. 1. 1972 - 18. 12. 1972. 



 
 

 

 

25 list. 
 

 

111 1 1973 391 

Zápisnica zo schôdze predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 19. 3. 1973. 
 

12 list. 
 

 

112 1-7 1974 391 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 16. 1. 1974 - 27. 11. 1974. 
 

72 list. 
 

 

113 1-8 1975 391 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 24. 2. 1975 - 28. 12. 1975. 
 

61 list. 
 

 

114 1-10 1976 391 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 15. 3. 1976 - 20. 12. 1976. 
 

123 list. 
 

 

115 1-11 1977 392 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 14. 2. 1977 - 28. 12. 1977. 
 

142 list. 
 

 

116 1-11 1978 392 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 31. 1. 1978 - 12. 12. 1978. 
 

191 list. 



 
 

 

 

 

117 1-16 1979 392 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 18. 1. 1979 - 19. 12. 1979. 
 

611 list. 
 

 

118 1-11 1980 393 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 14. 1. 1980 - 29. 12. 1980. 
 

163 list. 
 

 

119 1-10 1981 393 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 2. 3. 1981 - 30. 12. 1981. 
 

194 list. 
 

 

120 1-9 1982 393 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 1. 3. 1982 - 22. 12. 1982. 
 

323 list. 
 

 

121 1-14 1983 394 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach zo 14. 2. 1983 - 29. 12. 1983. 
 

329 list. 
 

 

122 1-17 1984 394 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 9. 1. 1984 - 19. 12. 1984. 
 

300 list. 
 

 

123 1-16 1985 395 



 
 

 

 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 23. 1. 1985 - 12. 12. 1985. 

657 list. 
 

 

124 1-11 1986 396 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 15. 1. 1986 - 29. 12. 1986. 
 

408 list. 
 

 

125 1-11 1987 396 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 10. 3. 1987 - 16. 12. 1987. 
 

305 list. 
 

 

126 1-3 1988 396 

Zápisnice zo schôdzí predsedníctva Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS 

v Košiciach z 5. 1. 1988 - 30. 3. 1988. 
 

118 list. 

 

 

 

 

B. Stranícky aparát 

I. Ideologické oddelenie 

1. Spisy 
 

 

 

 

127 1 1988 397 

Schôdza predsedov ZO KSS v Košiciach z úsekov školstva, kultúry a vedeckých 

ústavov SAV 31. 5. 1988 - prezenčné listiny. 
 

11 list. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. Hospodársko-technická  správa 

 

1. Účtovné písomnosti 
 

 

 

 

128 1 

Výkaz výplat pracovníkov MV KSS v Košiciach v r. 1986. 

1986 397 

 

6 list. 
 

 
 

129 
 

1-3 

Účtovné výkazy hospodárenia MV KSS v Košiciach z r. 1986. 

 

1986 397 

 

15 list. 
 

 

130 1-3 

Účtovné výkazy hospodárenia MV KSS v Košiciach z r. 1987. 

1987 397 

 

25 list. 
 

 

131 1-4 

Účtovné výkazy hospodárenia MV KSS v Košiciach z r. 1988. 

1988 397 

 

17 list. 



 
 

 

 

III. Mestský štáb ĽM 

1. Spisy 
 

 

 

132 1 1988 397 

Schôdza členov Mestského štábu Ľudových milícií v Košiciach 29. 4. 1988 - 

prezenčné listiny. 
 

9 list. 

 

 

 

 

Varia 

1. Tlačové materiály 
 

 

 

 

 

133 1-40 1968 397 

Koncepcia a politicko-organizačné zabezpečenie straníckeho vzdelávania 

1968/69 mestskej organizácie v Košiciach [1], Pokyny na organizovanie 1. mája 

1988 v Košiciach [5], Starostlivosť o životné prostredie po XVII. zjazde KSČ 

[34], Základné otázky svetonázorovej výchovy - učebná pomôcka Domu 

politickej výchovy MV KSS v Košiciach z r. 1975 [36]). 
 

1360 str. 

 

doplnok: 

       134                                                   1973-1981     398 

                  Komisia MV KSS v Košiciach pre riadenie osláv      

      

       135                                                                                                           1974-1984           398 

ZO KSS pri spoločenských organizáciách Národného frontu SSR v Košiciach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGISTER OSÔB 
 

 

C 
 

Cirbes Vladimír - 59 
 

D 
 

Dubček Alexander - 30, 84 
 

F 
 

Fabini Jozef - 66 
 

G 
 

Gamboš Pavol - 92 
 

H 
 

Holéczy Július - 65 

Husák Gustáv - 64 
 

CH 
 

Chmelko Andrej - 60 
 

J 
 

Jakoby Július - 78 

Ján Pavol II. - 74 

Janík Ján - 32 

L 
 

Löffler Vojtech - 66 

Lukáč Jozef - 48 

M 
 

Martinka Severín - 65 

Masaryk Tomáš G. - 52 
 

P 
 

Pavlenda Viktor - 30 

Petróczi Karol - 84 

Pirč Ján - 32 

Plevza Viliam - 41 

Priesol Ladislav - 85 

 

R 
 

Rigo Emil - 63 
 

S 
 

Slánsky Rudolf - 53 



 
 

Stalin Josif V. - 24, 51 

Svoboda Ludvík - 63 

Štiavnický Ján - 84 

T 
 

Tkáč Ján - 81, 84 

Trebuľa Ján - 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGISTER MIEST 
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