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 Základy jednotnej odborovej organizácie v povojnovom Československu 

sa položili počas Slovenského národného povstania na konferencii závodných 

výborov a dôverníckych zborov 15.10. 1944 v Podbrezovej. Na základe jej 

záverov vzniklo v marci 1945 Ústredie odborových zväzov Slovenska ako 

vrcholný orgán jednotného odborového hnutia na Slovensku. Na prvej 

všeodborovej celoslovenskej konferencii v októbri 1945 v Martine bola prijatá 

dočasná organizačná štruktúra odborov. Podľa zásady: jeden závod – jedna 

odborová organizácia a jedno pracovné odvetvie – jeden odborový zväz bola 

postupne zriadená početná sieť závodných odborových skupín, 6 krajských 

odborových rád a 16 ústredných výborov odborových zväzov. Súčasne 

s procesom budovania odborových organizácií sa na základe dekrétu 

prezidenta republiky č. 104 z 24. októbra 1945 o závodných a podnikových 

radách utvárali aj zastupiteľské orgány zamestnancov – závodné výbory. Mali 

právo kontroly a spoluúčasti na riadení výroby v znárodnenom a súkromnom 

sektore. Vedúcimi funkcionármi odborov na Slovensku, ktoré v marci 1946 

dosiahli počet 242 000 členov,  boli František Zupka a Jozef Valo.   

Zjednocovací proces českého a slovenského odborového hnutia zavŕšil 

prvý celoštátny všeodborový zjazd Revolučného odborového hnutia (ROH), 

ktorý sa konal 19. – 22. 4. 1946 v Prahe. Zjazd prerokoval a schválil novú 

odborovú politiku v rámci politického systému Národného frontu /NF/, zameranú 

na upevňovanie „ľudovodemokratického“ zriadenia a obnovu národného 

hospodárstva. Zároveň sa vyslovil za industrializáciu Slovenska. Prijatý 

organizačný poriadok stanovil pevnú štruktúru ROH a zásady na utvorenie 

Slovenskej odborovej rady (SOR), ktorá mala riešiť osobitné problémy 

Slovenska na všetkých úsekoch odborovej činnosti. 

Popri Zväze slovenských partizánov patrilo ROH k tým organizáciám, 

ktoré najviac pomáhali nastoliť komunistický monopol moci. Odborové hnutie na 

Slovensku pod dominantným vplyvom Komunistickej strany Slovenska zohralo 

dôležitú úlohu v protiústavnom prevrate vo februári 1948 (generálny štrajk 24.2. 

1948, čistky v závodoch realizované závodnými radami). 

 Druhý všeodborový zjazd ROH v decembri 1949 v Prahe konštatoval 

dovŕšenie procesu formovania novej odborovej politiky v podmienkach 

„diktatúry proletariátu“. V skutočnosti to znamenalo len potvrdenie straty 

samostatného riadenia odborov, ktoré sa stali prevodovou pákou vykonávania 

politiky KSČ na pracoviskách. V súvislosti s prerokovaním činnosti ROH na 



Slovensku zjazd podporil myšlienku industrializácie Slovenska 

s uprednostňovaním výstavby ťažkého priemyslu na úkor spracovateľského 

priemyslu. Prijal sa nový organizačný poriadok, v ktorom bola zakotvená 

zásada jedného odborového orgánu v závode. Na Slovensku sa Slovenská 

odborová rada stala výkonným orgánom Ústrednej rady odborov (ÚRO). Tvorili 

ju slovenskí členovia ÚRO, zástupcovia slovenských výborov zväzov a vedúci 

pracovníci SOR.  Masovým náborom ROH na Slovensku dosiahlo v r. 1950 

počet 617 000 členov, v r. 1955  počet 700 000 členov. 

 V nasledujúcich  rokoch sa činnosť ROH uskutočňovala podľa zásad 

a úloh, ktoré schvaľovali jej jednotlivé zjazdy. Činnosť odborových organizácií 

sa od r. 1951 sústreďovala najmä na nasledujúce sociálne úlohy: sociálne 

zabezpečenie, bezpečnosť pri práci, správu nemocenského poistenia, 

rekreačnú činnosť. Tretí všeodborový zjazd ROH v máji 1955 prijal nové 

stanovy, v ktorých sa závodné rady premenovali na závodné výbory odborovej 

organizácie. Kvôli nízkej produktivite práce sa na pracoviskách malo začať 

uplatňovať socialistické súťaženie (od r. 1958 brigády socialistickej práce) a 

zásada odmeňovania podľa zásluh. 

Na zjazde SROH v januári 1968 boli prijaté nové samostatné stanovy 

slovenskej zložky ROH. VII. všeodborový zjazd ROH v r. 1968 podporil 

myšlienku vytvárať systém podnikovej samosprávy, ktorý by umožňoval 

zamestnancom spolupodieľať sa na podnikovom vedení. Prijatá Charta ČsROH 

otvorila cestu k vytváraniu  autonómnych odborových zväzov, čím sa vedúcim 

odborovým orgánom ponechali len delegované právomoci. Snahy časti vedenia 

odborov o únik spod straníckeho dohľadu KSČ sa ukončením obrodného 

procesu v r. 1969 skončili neúspechom. 

V dôsledku územnej reorganizácie v SSR v r. 1969 sa zrušili krajské 

výbory odborových zväzov a krajské odborové rady na Slovensku. Návrh na 

zrušenie krajských odborových rád bol prednesený prvýkrát na I. zjazde Českej 

rady odborových zväzov. Po schválení tohto návrhu predsedníctvom ÚRO 

nasledovali záverečné plenárne schôdze krajských odborových rád. Záverečné 

plénum KOR vo Východoslovenskom kraji sa uskutočnilo 28. marca 1969. 

Riadiacim orgánom sa stala Slovenská rada odborových zväzov. 

 V období medzi zrušením a znovuobnovením KOR a KVOZ v r. 1969–

1971 existovali nasledovné orgány a pracoviská SROH: krajské a oblastné 

výbory OZ, okresné výbory OZ, vysunuté pracoviská Ústredných výborov 



Slovenských odborových zväzov, (všezväzové) orgány odborových zväzov, 

okresné rady odborových zväzov. 

Ďalej existovali účelové zariadenia SROH: krajská správa 

nemocenského poistenia, krajské stredisko rekreačnej starostlivosti a oblastné 

hospodárske stredisko.   

V zmysle zásad predsedníctva ÚR ČsROH o dobudovaní stredných 

všeodborových orgánov a  orgánov slovenských odborových zväzov sa VI. 

plenárne zasadanie SROZ  dňa 21.10. 1970 uznieslo  zriadiť na Slovensku 

krajské odborové rady, krajské výbory odborových zväzov a ďalšie orgány  

slovenských odborových zväzov na strednom stupni. Bolo rozhodnuté 

vybudovať krajské odborové rady v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. 

V máji 1972 sa konal Slovenský zjazd ROH, ktorý prijal nové stanovy 

opäť v duchu „demokratického centralizmu“ a obnovil organizačnú štruktúru 

spred r. 1968. Krajské odborové rady vykonávali činnosť v takejto podobe až do 

dňa úplnej likvidácie všeodborových orgánov 31. augusta 1990, kedy podľa 

uznesenia mimoriadneho všeodborového zjazdu ROH z 3. marca 1990 prešli 

práva a  povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov všeodborových 

orgánov na Slovensku dočasne na Majetkovú, správnu a delimitačnú úniu 

odborových zväzov. Nástupníckou organizáciou ROH sa na základe prijatého 

uznesenia zjazdu stala konfederácia nezávislých odborových zväzov na 

Slovensku pod názvom Nezávislé slovenské odbory. 

KOR v Košiciach (1945–1960) bola zriadená na 1. celoslovenskej 

všeodborovej konferencii v r. 1945 v Martine. Vo svojej činnosti pokračovala aj 

po roku 1948, kedy došlo k celoštátnej územnej reorganizácii. Na Slovensku 

vzniklo 6 územných krajov, ktoré sa kryli s krajskými štruktúrami ROH. 

Pôsobnosť KOR v Košiciach sa vzťahovala na správne obvody trinástich 

okresov, kde boli aj sídla OOR: Gelnica, Košice, Levoča, Poprad, Rožňava, 

Spišská Nová Ves, Trebišov, Vysoké Tatry, Kežmarok, Kráľovský Chlmec, 

Moldava nad Bodvou, Revúca a Sečovce. Organizačná štruktúra KOR bola 

nasledovná: 

Prezídium 

organizačné oddelenie 

- všeodborový referát 

- referát pre koordináciu zväzov 

- referát mládeže 



- referát žien 

- referát hospodársko-finančný (neskôr finančno-

hospodárske oddelenie) 

- telovýchovný referát (neskôr kultúrno-

propagačné oddelenie) 

- zásobovací referát (neskôr referát pre bytové 

a sociálne záležitosti 

národohospodárske oddelenie 

oddelenie národného poistenia. 

KOR zriaďovala podľa potreby jednotlivé druhy komisií: komisiu 

jednotného fondu pracujúcich, športovú komisiu, mzdovú komisiu, komisiu pre 

záhradkárstvo a chov drobných zvierat, komisiu pre závodné stravovanie, 

komisiu pracovného práva, revíznu komisiu, komisiu pre životné podmienky 

a pracovné prostredie atď. Oddelenia, referáty a komisie sa riadili podľa plánov 

a uznesení KOR a jeho predsedníctva. Podávali predsedníctvu pravidelné 

správy o svojej činnosti a navrhovali riešenia problémov za svoj pracovný úsek. 

Plenárne zasadnutie KOR v Košiciach  6. 2. 1953 pristúpilo k splneniu 

uznesenia pléna ÚRO z júla 1952 o prebudovaní všeodborového aparátu KOR 

v Košiciach na medzizväzový orgán. Plénum zrušilo OOR, ktoré už 

nevyhovovali a boli zbytočným medzičlánkom medzi KOR  a závodnými 

skupinami ROH.  

KOR v Košiciach (1960-1969) bola novoustanovená v r. 1960 po 

zlúčení Prešovského a Košického kraja. Do svojho zrušenia v r. 1969 mala 

nasledovnú organizačnú štruktúru:  

organizačné oddelenie,  

politicko-výchovné oddelenie,  

národohospodárske oddelenie,  

oddelenie pre starostlivosť o životné a pracovné prostredie,  

oddelenie pre nemocenské poistenie, ochranu a bezpečnosť práce, 

oddelenie pracovno-právne  

oddelenie hospodársko-finančné.  

Pri košickej KOR taktiež existoval Krajský klub technikov a zlepšovateľov 

a Krajská správa nemocenského poistenia, ktorá bola zriadená ÚRO podľa 



Zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov. Do roku 1968 

bola súčasťou KOR a pôsobila bez právnej subjektivity. 

Činnosť KOR bola ukončená záverečným plenárnym zasadnutím KOR 

dňa 28.3.1969. Po jej zrušení   existovala do konca r. 1969 Likvidačná skupina 

KOR so 6 pracovníkmi, ktorí mali za úlohu vysporiadať organizačno-technické 

a hospodárske záležitosti. Vedúcim likvidačnej skupiny bol Rudolf Pollák. 

Predsedom KOR v Košiciach v r. 1960-1969 bol Ing. Jindřich Kušnierik. 

Po augustových udalostiach v r. 1968 bola činnosť KOR prerušená na 18 

mesiacov. Jej obnoveniu predchádzal vznik Prípravného výboru KOR. Dňa  

9.11.1970 bol sekretariátom Vsl. KV KSS schválený návrh na jeho vytvorenie. 

Hlavnou úlohou prípravného výboru bolo zabezpečenie príprav a konania 

ustanovujúcej všeodborovej konferencie a riešenie otázky vybudovania 

chýbajúcich stredných orgánov odborových zväzov. Taktiež  mal zvoliť plénum, 

predsedníctvo a revíznu komisiu KOR. Dňa 30.1.1971 sa na krajskej 

všeodborovej konferencii v Košiciach rozhodlo o obnovení činnosti KOR 

v Košiciach. Novozvolená KOR  mala takúto štruktúru:  

 Predseda a sekretariát 

 úsek politickoorganizačnej práce a informácií 

  úsek ideovo-výchovnej a kultúrnej práce 

  úsek hospodársko-finančný 

 úsek pracovného práva a starostlivosti o pracujúcich 

 úsek kádrový 

Vzhľadom k tomu, že KSNP, KSRS a novo sa utvárajúce hospodárske 

strediská boli účelovými zariadeniami ústredných orgánov, sféra pôsobnosti 

KOR k nim sa zrušila. 

 Odbory spravovali aj nemocenské poistenie. Tým, že ROH prevzalo na 

seba zodpovednosť za hmotné zabezpečenie pracujúcich v prípade ich 

dočasnej pracovnej neschopnosti, prevzalo aj zodpovednosť za riadne 

hospodárenie s prostriedkami NP. Na plnenie úloh ROH v oblasti 

nemocenského poistenia zriadila ÚRO podľa § 63 zákona č. 54/1956 Zb. o  NP 

zamestnancov a podľa čl. 13 stanov ROH účelové zariadenie – Správu 

nemocenského poistenia. Tomuto účelovému zariadeniu bola uznesením IX. 

plenárneho zasadania  ÚRO dňa 26.9.1968 udelená právna subjektivita. 



Krajské odborové rady v jednotlivých obdobiach svojej činnosti v r. 1945-

1960, 1960-1969 a 1971-1990 boli územnými orgánmi jednotného 

Československého Revolučného odborového hnutia a  jeho predstaviteľom 

v príslušnom kraji. Svoju činnosť vykonávali podľa smerníc Ústrednej rady 

ČsROH a uznesení Českej a Slovenskej rady odborových zväzov a  krajských 

všeodborových konferencií. Plnili úlohy vyplývajúce zo vzťahu ku krajským 

orgánom KSČ, národným výborom a  Národnému frontu. Uznesenia KOR 

prijaté k zabezpečeniu úloh územnej povahy boli záväzné pre všetky odborové 

orgány v kraji. 

Je nutné poznamenať, že zo záhlavia úradných listov KOR a odtlačkov 

pečiatok sme zistili, že KOR počas celého obdobia svojej existencie (1945-

1990) používala 3 názvy a to: 

Krajská odborová rada v Košiciach 

Vsl. Krajská odborová rada v Košiciach 

Krajská odborová rada Vsl. kraja v Košiciach 

Pre jednotný názov KOR v Košiciach (všetky obdobia) sme sa rozhodli 

z dôvodu, že tento názov bol používaný najčastejšie a dostal sa do povedomia 

verejnosti ako najzaužívanejší.  

 Krajské odborové rady počas celého obdobia svojej existencie viedli 

a koordinovali činnosť okresných odborových rád. Taktiež koordinovali činnosť 

krajských orgánov odborových zväzov pri realizácii uznesení vyšších 

odborových orgánov v základných odborových organizáciách. Zúčastňovali sa 

na riešení a zabezpečovaní úloh v politickej a výchovnej oblasti (v intenciách 

politiky KSČ), v oblasti národohospodárskej a  sociálnej politiky, uspokojovania 

potrieb zamestnancov, zlepšovania životného prostredia, bytovej výstavby, 

služieb a sociálnej a zdravotnej starostlivosti.  

 Spolupracovali aj s  KNV a  podieľali sa na príprave a zostavovaní jeho 

plánov rozvoja a rozpočtov. Predkladali k nim vlastné stanoviská a návrhy. 

Spolu s KNV a ostatnými orgánmi sa zúčastňovali pri riešení otázok súvisiacich 

s výstavbou a rozvíjaním činnosti sociálnych a kultúrnych zariadení, služieb, 

obchodnej siete, dopravy, zamestnanosti, starostlivosti o  mládež, ženy a  

dôchodcov. Pomáhali OOR a  koordinovali organizovanie detských rekreácií 

ROH v rámci kraja. 



  

Archívna charakteristika fondu. 

 

 Spisový materiál fondov KOR v Košiciach z rokov 1945–1960, 1960-

1969 a 1971–1990 spolu so spisovým materiálom jednotlivých KVOZ a KSNP 

bol prevzatý do ŠOBA v Košiciach vo viacerých etapách počas rokov 1965-

1993. Z celkového množstva 147 b. m. bolo najviac spisového materiálu 

prevzatého v r. 1993 od Jednotného majetkového fondu zväzov odborových 

organizácií v SR – stredisko Košice. V r.  1990 od Slovenskej správy sociálneho 

zabezpečenia Bratislava, pracovisko Košice, bolo prevzatých 5 ks pečiatok 

zaniknutej KSNP. Záznamy v spise o fonde informujú o tom, že v r. 1964 KOR 

v Košiciach bez predchádzajúcej skartácie a schválenia príslušného archívneho 

orgánu odovzdala do zberu písomnosti v množstve 4 tony, čím došlo k zničeniu 

aj písomností archívneho významu. Podľa záznamov z jednotlivých hĺbkových 

prieskumov archívnych orgánov písomnosti registratúry KOR v Košiciach neboli 

uložené vo vyhovujúcich priestoroch a pôsobením vlhka boli čiastočne 

poškodené. Spisy v registratúre KOR v Košiciach boli ukladané chronologicko-

numericky bez ohľadu na organizačné a tematické členenie. Nedodržiavali sa 

žiadne smernice o ukladaní písomností aj napriek upozorňovaniu zo strany 

príslušného archívneho orgánu. 

 Kvôli lepšiemu prehľadu o činnosti organizácie ako celku boli spisy 

nanovo očíslované a prehľadne usporiadané v rámci hlavných skupín a ďalej 

chronologicko-numericky. K usporiadaniu, vnútornej skartácii a následnej  

inventarizácii sa pristúpilo v r. 2000. Pri vnútornej skartácii bol vyčlenený 

duplicitný materiál a spisový materiál nearchívnej povahy. Pečiatky boli 

z archívneho fondu KOR v Košiciach vyčlenené a zaradené do archívneho 

fondu Zbierka pečatí a pečatidiel.  

 Jednotlivé  archívne fondy KOR v združenom inventári po usporiadaní  

majú nasledujúcu štruktúru: 

 

KOR v Košiciach I. (1945-1960) 

A. Úradné knihy 

B. Spisový materiál 

1. Registratúrne pomôcky 



2. Spisy 

a/ Organizácia a riadenie 

b/ Odborárska práca 

c/ Plánovanie a rozpočty 

d/ Rôzne 

 

KOR v Košiciach II. (1960-1969) 

C. Úradné knihy 

D. Spisový materiál 

3. Registratúrne pomôcky 

4. Spisy 

a/ Organizácia a riadenie 

b/ Odborárska práca 

c/ Plánovanie a rozpočty 

d/ Rôzne 

 

KOR v Košiciach III. (1971-1990) 

A. Úradné knihy 

B. Spisový materiál 

 1. Registratúrne pomôcky 

      2. Spisy 

            a/ Organizácia a riadenie 

           b/ Odborárska práca 

            c/ Plánovanie a rozpočty 

           d/ Rôzne 

 

KSNP – účelové zariadenie ROH  

v Košiciach 1968 - 1989 

Chronologicko-numericky 

 

 

Rozbor obsahu fondu 

 



Zachované archívne fondy KOR v Košiciach dokumentujú vznik 

a činnosť (plány a rozpočty, revízie, hospodárske výkazy) tejto odborovej 

zložky. Zápisnice z krajských všeodborových konferencií, zasadaní pléna a 

predsedníctva KOR v Košiciach poskytujú informácie o uzatváraní kolektívnych 

zmlúv, rôznych formách súťaženia na pracoviskách, kultúrno-výchovnej a 

športovej činnosti, o rozvoji pionierskej rekreácie a družobných stykoch. 

Poukazujú na podiel odborov pri vykonávaní štátnej sociálnej politiky 

realizovanej okrem zamestnancov aj pri ďalších sociálnych skupinách - mládeži, 

ženách a dôchodcoch. V písomnostiach sa objavuje aj rómska problematika 

v súvislosti s hľadaním vhodných postupov na spoločensko-kultúrnu integráciu 

tohto etnika do majoritnej spoločnosti. Archívne materiály poskytujú pramene k 

hospodárskym dejinám obdobia socialistického Československa, najmä k 

 procesu industrializácie východného Slovenska (veľké investičné celky - vodná 

nádrž Starina, HUKO Košice, elektráreň Vojany, Trať družby). 

Inventárny záznam pozostáva z inventárneho čísla, ročníka, číselného rozpätia 

spisov a čísla škatule. Pri úradných knihách inventárnu jednotku tvoria 

zápisnice z jedného ročníka, pri registratúrnych pomôckach jedna kniha. Pri 

spisoch inventárnu jednotku tvorí ročník spisov. Ak je spisov v ročníku málo, 

inventárnu jednotku tvorí viac ročníkov spolu. Za týmito údajmi nasleduje obsah 

významnejších spisov s uvedením ich čísla v zátvorkách.   

Bádateľ pri vyžiadaní spisu musí uviesť názov fondu, inventárne číslo 

uvedené priebežne na ľavom okraji inventárneho záznamu, číslo spisu a číslo 

škatule uvedené priebežne na pravom okraji. Z dôvodu lepšej orientácie je pre 

každú časť  združeného  inventára vyhotovený osobný, miestny a vecný 

register samostatne. Čísla v registroch odkazujú na inventárne čísla. 

K archívnemu  fondu KSNP je vypracovaný samostatný stručný úvod.  

Archívne fondy KOR v Košiciach I. (1945–1960) a  KOR v Košiciach II. 

(1960-1969) roztriedila, usporiadala a inventáre zostavila hlavná referentka 

Magdaléna Bražinová v r. 2000-2002. Archívny fond KOR v Košiciach III. 

(1971–1990) a archívny fond KSNP – účelové zariadenie ROH pri KOR (1968-

1989) v Košiciach  roztriedila, usporiadala a inventáre zostavila hlavná 

referentka Ľudmila Badzíková v r. 2000–2002. 

 

 



ZOZNAM  POUŽITÝCH  SKRATIEK 

 

BFOPaO  brigádna forma organizácie práce a odmeňovania 

BĽR   Bulharská ľudová republika 

BSP   brigáda socialistickej práce 

ČA   Červená armáda 

ČSNP   Česká správa nemocenského poistenia 

ČSR   Československá republika 

Čs ROH  Československé revolučné odborové hnutie 

ČSSR   Československá socialistická republika 

DK ROH VSŽ  Dom kultúry Revolučného odborového hnutia 

   Východoslovenských železiarní 

EVO   Elektráreň Vojany 

HFK   hospodársko-finančná komisia 

HFO   hospodársko-finančné oddelenie 

hosp.   hospodársky, a, e 

HUKO   Hutný kombinát 

JFP   jednotný fond pracujúcich 

JRD   jednotné roľnícke družstvo 

JSBVO  jednotný systém brannej výchovy obyvateľstva 

KSČ   Komunistická strana Československa 

KNP   Komisia národného poistenia 

KNV   krajský národný výbor 

konf.   konferencia 

KOR   krajská odborová rada 

kraj.   krajský, á, é 

KSČ   Komunistická strana Československa 

KSNP   krajská správa nemocenského poistenia 

KSS   Komunistická strana Slovenska 

kul.   kultúrny, a, e 

KV   krajský výbor 

KV SZM  krajský výbor socialistického zväzu mládeže 

KVOZ   krajský výbor odborového zväzu 

KZ   kolektívna zmluva 

ĽKR   ľudové kurzy ruštiny 



ĽUT   ľudová umelecká tvorba 

M-ČSSP  Mesiac Československo-sovietskeho priateľstva 

MDŽ   Medzinárodný deň žien 

MH   miestne hospodárstvo 

MĽR   Maďarská ľudová republika 

Ms SNP  Mestská správa nemocenského poistenia 

n.p.   národný podnik 

NDR   Nemecká demokratická republika 

NF   Národný front 

NP   nemocenské poistenie 

NV   národný výbor 

NZ   Národné zhromaždenie 

okr.    okres, okresný, á, é 

OOR   okresná odborová rada 

OR   odborová rada 

org.    organizačný,  á, é 

OSNP   okresná správa nemocenského poistenia 

OSP   okresný stavebný podnik 

OÚNZ   okresný ústav národného zdravia 

OV   okresný  výbor 

5 RP   päťročný plán 

P - KOR  predsedníctvo KOR 

PĽR   Poľská ľudová republika 

pol.-org.  politicko-organizačný , á, é 

polit.   politický,  á, é 

poľn.   poľnohospodársky,  a, e 

PS   Pozemné stavby 

PT   pioniersky  tábor   

R Vsl. KNV  Rada Východoslovenského Krajského národného výboru 

RaJ   Reštaurácie a jedálne 

RK   revízna komisia 

ROH   Revolučné odborové hnutie 

slov.   slovenský,  á, é 

SMZ   Slovenské magnezitové závody 

SNP   Slovenské národné povstanie 



SNR   Slovenská národná rada 

SOR   Slovenská odborová rada 

NHK   národohospodárska komisia 

SOŠ   Slovenská odborová škola 

spiš.    spišský, á, é 

SROH   Slovenské revolučné odborové hnutie 

SSNP   Slovenská správa nemocenského poistenia 

SSR   Slovenská socialistická republika 

STS   strojno-traktorová stanica 

SVOZ   slovenský výbor odborového zväzu 

SZM   Socialistický  zväz mládeže 

š.p.   štátny podnik 

ŠD   štátne divadlo 

šk.r.   školský rok 

ŠM   štátny majetok 

TJ   telovýchovná jednota 

TOK   textil - odev - koža 

uč. spol.  účastinná spoločnosť 

uč.r.   učebný rok 

ÚOR   Ústredná odborová rada 

ÚR ČsROH       Ústredná rada Československého Revolučného 

odborového   hnutia 

ÚRO   Ústredná rada odborov 

ÚSNP   Ústredná správa nemocenského poistenia 

USSR   Ukrajinská sovietska socialistická republika 

VČS   výročná členská schôdza 

VN   vodná nádrž 

VOSR   Veľká októbrová socialistická republika 

VP   volebný program 

Vranov n/T   Vranov nad Topľou 

vsl.   východoslovenský  á, é 

VSN   Východoslovenská nížina 

VSŽ   Východoslovenské  železiarne 

VŠT   Vysoká škola technická 

výr.   výročie 



ZEUMS  zvýšenie ekonomickej účinnosti mzdových sústav 

ZJ   závodná  jedáleň 

ZK   závodný klub 

ZO ROH            závodná  organizácia Revolučného odborového hnutia  

ZPS   znížená pracovná schopnosť 

ZR   závodná rada 

ZTP   zvlášť ťažko postihnutý 

ZV    závodný  výbor  

ŽPS   železničná prekládková stanica 
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KRAJSKÁ ODBOROVÁ  RADA  V KOŠICIACH I. 

1945 - 1960 

 

 

 

 

A. Úradné knihy 

 

Inv. č. Časový rozsah                   Rozpätie spisov                   Č. škat. 

1        1948   1 

           Zápisnica z II. krajskej všeodborovej konferencie ROH, 

  25.4.1948.  

 

2 1949          1 

Zápisnica z III. krajskej všeodborovej konferencie ROH, 

22.-23. 10. 1949. 

 

3 1953          1 

Zápisnica zo IV. krajskej medzizväzovej konferencie ROH, 

5. 7. 1953. 

 

4 1948          1 

Zápisnice zo zasadaní pléna KOR v Košiciach. 

 

5 1949         1  

Zápisnice zo zasadaní pléna KOR v Košiciach. 

 

6 1950          1 

Zápisnice zo zasadaní pléna KOR v Košiciach. 

 

7 1951          1 

Uznesenia pléna KOR v Košiciach . 



 

8 1952          1 

Uznesenie  pléna KOR v Košiciach,  2.8.1952 

 

9 1954         1  

Zápisnice zo zasadaní pléna KOR v Košiciach. 

10 1956         1  

Zápisnica zo zasadnutia pléna KOR v Košiciach, 8.6.1956 

 

11 1947          2 

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva KOR v Košiciach, 

29.9.1947. 

 

12 1948         2  

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach. 

 

13 1949         2  

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach. 

 

14 1950          2 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach. 

 

15 1951         2  

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach. 

 

16 1952          2 

Uznesenie  predsedníctva KOR v Košiciach,  19.2.1952 

 

17 1953          2 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach. 

 

18 1954          3 



Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach. 

 

19 1956          3 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach. 

 

 

20 1947          4 

Zápisnice zo zasadaní KOR v Košiciach. 

 

21 1949          4 

Zápisnice zo zasadaní  KOR v Košiciach. 

 

22 1959         4  

Zápisnice zo zasadaní  KOR v Košiciach. 

  

 

B. Spisový materiál 

 

1. Registratúrne pomôcky 

 

23 Podací protokol  1949 - 1950      5  

 

24 Podací protokol 1956 – 1958      5 

 

25             Podací protokol 1959       5 

  

 

2. Spisy 

   

a/ Riadenie a organizácia 

 

26 1945  1  –  4      5  



Menoslov zamestnancov Odborovej rady v Košiciach 

a zamestnancov jednotlivých odborových zväzov v Košiciach /1/, 

zápisnice z ustanovujúcich schôdzí ZV ROH jednotlivých podnikov 

/2/, oznámenie  o vzniku OOR v Moldave nad Bodvou /3/. 

 

 

27 1946    1  –  2      5  

Pokyny SOR vo veci zakladania závodných a miestnych  skupín 

ROH /1/, pozvánka na schôdzu NHK pri KOR v Košiciach /2/. 

 

 

28 1947    1  –  8       6  

Polročná správa o pracovnej činnosti národohospodárskej komisie 

SOR  /3/, informačná správa o pracovnej činnosti sociálno-politickej 

komisie SOR /5/, obežníky ÚRO, týkajúce sa odborárskej činnosti /6/, 

súhrnná výročná správa ÚRO o členstve v ROH /8/. 

 

 

29 1948           1  –  18    7  

Správa o pracovnej činnosti KVOZ zamestnancov kovopriemyslu /1/, 

písomný záznam zo schôdze KVOZ zamestnancov potravinárskeho  

priemyslu /4/, pokyny, týkajúce sa pracovnej činnosti KVOZ 

zamestnancov finančnej správy /7/, zápisnice  zo schôdzí  OV Zboru  

lekárov v Kežmarku /11/, druhopisy zápisníc     zo schôdzí sociálno-

politickej komisie pri KOR   /13/, obežník ÚRO vo veci reorganizácie 

krajov /15/, druhopisy zápisníc  zo schôdzí tajomníkov KOR /16/. 

 

30 1949     1  –  16     7  

Zápis z celoštátnej porady krajských a okresných tajomníkov 

odborových zväzov zo dňa 3.1.1949 /1/, písomný záznam z krajskej 

konferencie žien zo dňa 16.1.1949 /3/, písomný záznam z porady 

pracovníkov sociálno-politického oddelenia KOR /4/, zoznam 

telovýchovných jednôt v Košickom kraji /12/, V. okresná konferencia 

ROH OOR v Levoči - správa /10/, druhopisy zápisníc  z pracovných 



schôdzí sekretariátu  KOR /11/, písomné záznamy zo zasadaní 

tajomníkov KOR /13/, súhrnná správa o činnosti ROH v r. 1948 /15/.  

 

31 1950     1  – 31      8 

Druhopisy zápisníc  zo zasadaní tajomníkov KOR a OOR /1/, 

uznesenie z plenárneho zasadnutia KVOZ zamestnancov 

stavebného priemyslu /3/, písomný záznam zo zasadnutia závodnej 

rady  KOR v Košiciach /4/, štvrťročné pracovné plány  jednotlivých 

odborových zväzov /5/, situačná správa o práci oddelení KOR /9/, 

preberanie patronátov nad JRD - hodnotenie /10/, smernice k 

vydávaniu úderníckych knižiek závodnými radami  /14/, správa o 

činnosti kultúrno-propagačného oddelenia KOR /15/, hlásenie o 

úderníckych smenách, konaných na počesť plenárneho zasadnutia 

ÚRO v Bratislave /18/, priebeh volieb do závodných rád ROH - 

hodnotenie /20/, správa o činnosti KVOZ zamestnancov v distribúcii 

/21/, zápisnica zo zasadnutia prípravného výboru I. filmového 

festivalu pracujúcich v Košiciach /22/, prehľad o zložení nových 

orgánov závodných odborových skupín v okresoch Košického kraja 

/26/, menný zoznam zamestnancov KOR v Košiciach /29/, druhopisy 

zápisníc  zo zasadaní predsedníctva KVOZ  zamestnancov sociálnej 

a zdravotnej služby v Košiciach /30/.  

   

       32  –  51            9 

Správa o činnosti a plnení  pracovného plánu KVOZ zamestnancov 

sociálnej a zdravotnej služby /34/,   obežníky   sociálneho oddelenia 

ÚRO /35/, hodnotenie činnosti komunistov - členov ROH                   

v Košickom kraji /38/,  obežníky    odborového  zväzu  zamestnancov 

v poľnohospodárstve, lesoch  a záhradníctve /39/, druhopisy zápisníc               

z pracovných zasadaní pracovníkov sekretariátu KOR /41/, prehľad o 

zložení nových závodných odborových skupín podľa jednotlivých 

odborových zväzov /43/, ročná správa o  pracovnej  činnosti  KOR        

v Košiciach /45/,  rozpis náplne práce jednotlivých oddelení KOR 

/47/, pokyny k organizačnému zaisteniu príprav ústredného plánu na 

rok 1951 /49/, správa o pracovnej činnosti KVOZ zamestnancov v 



textilnom a kožiarskom priemysle /50/, polročná situačná správa 

KOR o plnení pracovných úloh. /51/. 

 

32  1951     1  – 30       10 

 Štvrťročný plán práce KOR, oddelenia práce a mzdy  /1/, Košické 

mliekárne, n. p. - výmer o zriadení /2/, štvrťročný plán práce KOR, 

oddelenia telovýchovy /3/, situačná správa o stave výstavby Trate 

družby /5/, zápisnice zo schôdzí  predsedníctva KV TJ Sokol v 

Košiciach /6/, uznesenie SOR o organizačnom zabezpečení 

patronátnej činnosti nad  JRD /9/, vyhodnotenie patronátnej činnosti 

v Košickom kraji - správa OOR v Košiciach /12/, správa o pracovnej 

činnosti OOR v Gelnici /14/, správa o pracovnej činnosti komisie JFP 

pri KOR v Košiciach  /15/, štvrťročný pracovný plán SVOZ 

zamestnancov v poľnohospodárstve, lesoch a záhradníctve /16/, 

druhopisy zápisníc  z pracovných schôdzí sekretariátu KOR /19/, 

polročná správa o pracovnej činnosti KVOZ pracovníkov potravín  

/25/, štvrťročný plán práce KOR /29/, štvrťročný pracovný plán KVOZ 

zamestnancov  v banskom priemysle /30/.   

 

      31  – 57                11 

Štvrťročný plán práce KVOZ zamestnancov v textilnom priemysle  

/31/, štvrťročný plán práce  KVOZ zamestnancov sociálnej a 

zdravotnej služby /32/, štvrťročný plán práce predsedníctva KOR 

/36/, organizačno-technické smernice k  uskutočneniu volieb orgánov 

ROH v banskom priemysle /37/, uznesenie zo zasadnutia Krajského 

klubu technikov a zlepšovateľov pri KOR v Košiciach /39/, správa 

KVOZ zamestnancov sociálnej a zdravotnej služby  o prevode 

administratívnych síl do výroby /41/,  štvrťročný pracovný plán 

predsedníctva KOR /45/, druhopisy zápisníc  zo zasadnutia KVOZ 

zamestnancov v banskom priemysle /46/, obežník o zakladaní 

spoločného stravovania vo forme bufetov /50/, druhopisy zápisníc  zo 

zasadaní jednotlivých predsedníctiev  OOR v kraji /54/, situačné 

správy o účasti zložiek ROH na výstavbe HUKA /55/. 

 



                                       58  -  76                             12  

Správa o pracovnej činnosti KVOZ zamestnancov v baníctve /58/, 

správa o pracovnej činnosti oddelenia práce a mzdy KOR  /59/, 

písomný záznam zo schôdze predsedníctva  KVOZ zamestnancov 

baní /61/, druhopisy zápisníc  zo zasadaní predsedníctva KVOZ 

zamestnancov  sociálnej a zdravotnej služby /62/, písomný záznam o 

odovzdaní a prevzatí miestností medzi  Krajskou správou spojov a 

KOR Košice /64/, štvrťročný plán kontroly plnenia úloh zložkami ROH 

v Košickom kraji /67/, smernice a pokyny SOR, týkajúce sa pracovnej 

činnosti KOR a OOR /68/, predvolebná kampaň orgánov ROH v 

Košickom kraji - hodnotenie /69/,  druhopisy zápisníc  zo zasadaní 

predsedníctva  KVOZ zamestnancov  školstva a osvety /70/,  prehľad 

o zložení nových orgánov závodných skupín ROH v okresoch 

Košického kraja /71/, hlásenia OOR o plnení plánu v treťom roku      

5 RP /75/,  smernice a pokyny KOR, týkajúce sa odborárskej práce 

/76/. 

 

      77  –  78                 13 

Správa  KVOZ zamestnancov   sociálnej  a   zdravotnej služby o 

činnosti závodných skupín ROH v zdravotníctve /78/. 

   

33 1952      1  –  27     13 

Voľby orgánov ROH - správa o priebehu /1/, štvrťročný pracovný 

plán KVOZ zamestnancov potravín /4/, štvrťročné plány 

predsedníctva KOR /5/, zoznam funkcionárov ZR spadajúcich pod  

odborový zväz školstva a osvety /6/, smernice ÚRO k vydávaniu 

pracovných odevov pre pracujúcich /10/, správy o činnosti závodných 

skupín ROH v zdravotníctve /11/, štvrťročný pracovný plán práce  

KVOZ  zamestnancov v distribúcii /12/, štvrťročný pracovný plán 

KVOZ zamestnancov  drevopriemyslu /14/, zápisnice zo zasadaní 

predsedníctva KV TJ SOKOL /16/, správa o činnosti  orgánov ROH v 

Košickom kraji /19/, uznesenie zo zasadnutia KVOZ zamestnancov  

spotrebného priemyslu /22/, štvrťročný pracovný plán oddelenia 

práce a mzdy KOR /26/. 



 

       28  –  54    14 

Uznesenie predsedníctva KOR k správe  o kultúrno-masovej práci 

ROH v Košickom kraji /28/, druhopisy zápisníc  z pracovných 

zasadaní sekretariátu KOR /32/,  zoznam členov predsedníctva KOR 

v Košiciach /34/, písomný záznam z celozávodnej schôdzi ZR pri 

KOR v Košiciach /38/, štvrťročné pracovné plány práce 

predsedníctiev OOR v Košickom kraji /42/, písomný záznam zo 

zasadnutia KVOZ zamestnancov potravín /44/, štvrťročný pracovná 

plán Krajského klubu technikov a zlepšovateľov pri KOR v Košiciach 

/45/, smernice, pokyny a obežníky        KOR, týkajúce sa odborárskej 

činnosti /48/, hlásenia o novozaložených skupinách ROH /49/, 

zápisnice zo zasadaní závodnej  skupiny  ROH pri  Okresnej   

národnej poisťovní  v Kežmarku /50/, zjednotenie zdravotníctva v 

Košickom kraji – správa /53/, správa o pracovnej činnosti OOR v 

Gelnici /54/.  

 

 

34     1953          1  –  56     15 

Štvrťročné   pracovné   plány  jednotlivých  odborových   zväzov /1/, 

štvrťročný pracovný plán predsedníctva KOR v Košiciach  /5/, 

organizačná štruktúra KOR a pracovná náplň jednotlivých   oddelení 

/6/, správa o priebehu zväzových konferencií na Slovensku /7/, 

Rezolúcia prijatá na plenárnom zasadaní KOR, dňa 6. II. 1953,  vo 

veci reorganizácie KOR /8/, smernice k pracovnej činnosti referátu 

pre bytové a sociálne záležitosti pri KOR  /10/, správa o pomoci KOR 

pri plnení úloh zväzových orgánov v Košickom kraji /12/, správa o 

plnení plánu práce KVOZ zamestnancov textilného priemyslu   /16/,  

uznesenie   predsedníctva ÚRO k  uskutočneniu   medzizväzových 

konferencií v krajoch /17/,  žiadosť Okresného domu osvety 

v Revúcej o prenajatie priestorov v budove ROH /18/, zriadenie 

referátu pre bytové a sociálne záležitosti pri KOR - oznámenie /20/, 

správa o pobyte  Československej odborárskej delegácie v ZSSR  

/23/, peňažná reforma a zrušenie  lístkového  systému - akčný 



plán /29/, štvrťročný pracovný plán KVOZ zamestnancov v 

stavebnom priemysle /30/, správa KOR o zabezpečení vládneho 

nariadenia k znižovaniu absencie a  fluktuácie na pracoviskách /32/, 

medzizväzové konferencie -  vyhodnotenie /35/, smernice, pokyny a 

obežníky KOR,  týkajúce sa   odborárskej činnosti /42/, písomný 

záznam zo zasadnutia komisie pre prípravu Dňa medzinárodnej 

solidarity s pracujúcimi z celého  sveta /51/, organizačné pokyny 

k pohrebu predsedu ÚRO  Gustáva Klimenta /52/, správa o stave 

finančnej zbierky pre Kóreu cestou jednotlivých zväzov /54/, správa o 

plnení organizovaného náboru pracovných síl v roku 1952 /55/, 

vyhlásenie predsedníctva ÚRO k uzatváraniu kolektívnych zmlúv na 

rok 1953 /56/. 

 

35 1954     1  –  15     16 

Priebeh celozávodných schôdzí a činnosť kultúrno-masového 

oddelenia pri KOR - správa /4/,    druhopisy zápisníc      zo schôdzí 

sekretariátu KOR /6/, plán politicko-organizačného zabezpečenia 

smerníc X.  zjazdu KSČ po línii ROH v Košickom kraji /9/ správa 

KNV o plnení plánu  bytovej  výstavby za I. polrok 1954 v Košickom 

kraji /10/, písomný záznam zo zasadnutia  športovej komisie pri KOR 

/12/, príprava návrhu plánu bytovej výstavby na roky 1956 - 1960 - 

pokyny ÚRO /13/, priebeh volieb do NV  v Košickom kraji /14/. 

 

36 1955      1  –  29     17 

Plán organizačného zabezpečenia pomoci ROH pri zvyšovaní 

poľnohospodárskej výroby v Košickom kraji /1/, plány práce 

predsedníctva KOR na II., III. a IV. štvrťrok /2/, štvrťročný pracovný 

plán oddelenia výrobno-masovej práce KOR /8/, uznesenie z 

plenárneho zasadnutia KOR týkajúce sa poskytnutia pomoci  

poľnohospodárskej výrobe /11/, zavádzanie a uplatňovanie v praxi 

vnútropodnikového chozraščotu v Košickom kraji - správa KVOZ 

zamestnancov hút a rudných baní /13/, investičná bytová výstavba a 

individuálna výstavba rodinných domov - pokyny, plány  a správa o 

plnení /15/, plnenie národohospodárskeho plánu  drevo-spracujúcimi 



závodmi v Košickom kraji /16/, opatrenie na zlepšenie práce KOR v 

Košiciach /17/, pričlenenie ZJ pod správu RaJ (reštaurácie a jedálne)  

v Košiciach - pokyny, organizačné opatrenia, písomné záznamy z 

jednaní a správy o priebehu prevodu /19/, výsledky prípravy 

povolancov na základnú vojenskú službu v Košickom kraji - správa 

/21/, druhopisy zápisníc  zo zasadaní mzdových komisií pri 

jednotlivých KVOZ /22/, druhopisy zápisníc  zo zasadaní komisií pre 

bytové a sociálne záležitosti pri jednotlivých KVOZ /25/, štvrťročný 

pracovný plán KVOZ zamestnancov v potravinárskom priemysle /27/,  

zriadenie a pôsobnosť komisie pre záhradkárstvo a chov drobných  

zvierat pri KOR /28/, zoznam členov predsedníctva a pléna KOR  

/29/. 

 

37 1956     1  –  21    18  

Písomný záznam  z porady zamestnancov  KOR /1/, písomné 

záznamy  z porád predsedov KV odborových zväzov a vedúcich 

oddelení KOR /3/, zhodnotenie III. krajskej konferencie 

zamestnancov štátneho obchodu - správa /6/, činnosť komisie 

bytovej a sociálnej starostlivosti pri KVOZ zamestnancov v 

potravinárskom priemysle - správa /7/, správa o priebehu volieb 

občianskych kontrolórov štátnych  obchodov a komunálnych služieb 

na rok 1956 /8/, štvrťročné plány práce sociálnej a bytovej komisie pri 

KVOZ zamestnancov v strojárenstve, baní a hút a v 

poľnohospodárstve /10/, písomný záznam zo zasadnutia komisie 

záhradkárov, drobnochovateľov, rybárov a včelárov pri KOR v 

Košiciach /14/, štvrťročný plán práce predsedníctva KOR /16/, 

investičná výstavba a individuálna výstavba rodinných domov - 

pokyny, plány a správy o plnení výstavby /17/, záznamy zo zasadaní 

krajského aktívu starostlivosti o povolancov pri KNV v Košiciach /18/, 

druhopisy zápisníc  zo zasadaní komisie pre bytové a sociálne 

záležitosti pri KVOZ zamestnancov lesov, MH,  poľnohospodárstva a 

baní /20/, správy  o výsledku volieb orgánov základných organizácií 

ROH v potravinárskom priemysle /21/. 

 

38 1957     1  –  9     18 



Výška poistného pre cirkevné a náboženské spoločnosti - oznámenie 

o úprave /1/, poskytovanie pomoci patronátnym obciam - správa 

KVOZ zamestnancov štátneho obchodu /5/, zmeny v sociálnom 

poistení - výklad k novým predpisom /6,7/ správa KVOZ 

zamestnancov štátneho obchodu o nedostatkoch v zásobovaní         

s potravinami v Košickom kraji /8/, osobný spis Jozefa Tobiáša, 

predsedu KOR  v r.1954-1958 v Košiciach /9/. 

 

39 1958     1  –  5     18  

Záznam zo zasadnutia pracovníkov jednotlivých odborových zväzov -  

oddelení správy nemocenského poistenia /1/, zásady pre 

zamestnávanie osôb, ktoré získali nárok na starobný dôchodok /2/, 

výklad k novým predpisom o nemocenskom poistení /4/, správa o 

zhodnotení kúpeľnej starostlivosti, poskytovanej štátnou zdravotnou 

správou, pracujúcim a ich rodinným príslušníkom /5/. 

 

40 1959      1  –  14    19 

Druhopisy zápisníc  zo zasadaní predsedníctiev jednotlivých KVOZ 

/1/, vedecko-etická výchova pracujúcich v odborových orgánoch - 

uznesenie ÚRO /3/, poskytovanie prídavkov na deti v nemocenskom 

poistení zamestnancov - návrh vyhlášky ÚRO /4/, úlohy ROH v 

období dovŕšenia výstavby socializmu - uznesenie IV. 

všeodborového zjazdu /5/, rozvoj vnútorného obchodu v systéme 

spotrebných družstiev - rozpracované zásady pre Košický kraj /6/, 

výstavba OOR a stanovenie ich systemizácie - uznesenie 

sekretariátu ÚRO /8/, činnosť KNP po reorganizácii - pokyny KVOZ 

zamestnancov školstva, vedy,   umenia a tlače /10/, činnosť ZV ROH 

- výročné správy jednotlivých závodov v kraji /11/. 

 

41 1960      1  -  7     19 

Informatívna správa o príprave okresných a krajskej všeodborovej  

konferencie v Košickom kraji /4/, písomný záznam zo spoločného 

zasadnutia KOR Prešova a Košíc /5/, uznesenie sekretariátu ÚRO k 

účasti ROH na prípravách a uskutočnení volieb do NZ, SNR a NV 



/7/. 

 

b/ Odborárska práca 

 

42 1945     1  –  2     19 

Úprava miezd zamestnancom firmy Magnezitový priemysel, úč. spol. 

/1/, prídel topánok  KOR jednotlivým organizáciám  a úradom - 

zoznam  /2/. 

 

43 1946           1     19 

Výmer Povereníctva sociálnej starostlivosti k úprave miezd a 

pracovných podmienok robotníkov zamestnaných v obchodných 

mlynoch /1/. 

 

44 1947            1     19 

Pokyny, obežníky a vyhlášky SOR , týkajúce sa sociálnej oblasti /2/. 

 

45 1948                       1  –  3     19 

Záloha na prechodnú platovú úpravu robotníkov vo verejnej službe  - 

výnos Povereníctva sociálnej starostlivosti v Bratislave /1/, 

zakladanie závodných   klubov ROH a ich včleňovanie do TJ SOKOL 

- obežník KOR,  kultúrne oddelenie /2/, zastupovanie členov ROH na 

pojednávaniach v trestných sporoch, riešenie sťažností pracujúcich a 

vyšetrovanie pracovných úrazov cestou KOR – záznamy  /3/. 

 

46 1949     1  –  9     19 

Zoznam najlepších úderníkov -  zlepšovateľov v Košickom kraji /2/,  

zlepšovacie návrhy  - prehľad /3/, mesačný prehľad o rozdelení 

pracovných oblekov, bicyklov a pracovnej obuvi KOR v Košiciach /4/, 

prehľad o priebehu akcií "Stalinské dní" v Košickom kraji /7/ smernice 

k použitiu finančných prostriedkov z JFP /9/.  

 

 



47 1950     1  –  31    20 

 Základné zásady a účasť ROH v súťažiach medzi poľnohospodármi 

/1/, mesačné hlásenia KVOZ zamestnancov potravinárskeho 

priemyslu o socialistickom súťažení a podaných zlepšovacích 

návrhov /2/, požiadavky  KVOZ  o prídel pracovných odevov pre 

zamestnancov jednotlivých závodov /3/, blahoprajné telegramy k  

oslavám 80. narodenín V. I. Lenina - hlásenia   OOR Košického kraja 

/5/, správy z okresov Košického kraja o priebehu Veľkonočnej 

mierovej akcii /6/, nábor členov do ČSM - správa /9/, osobné záväzky 

pracujúcich k IX. zjazdu KSS - hlásenia z OOR  Košického kraja  

/10/, oznámenie o zriadení diétnej jedálne v Košiciach /12/, správa o 

priebehu osláv piateho výročia oslobodenia ČSR ČA. /13/, pokyn 

KOR - JFP o poskytovaní príspevkov z fondu JFP v r. 1950 /14/, 

nábor pracovných síl do baní - správa /16/, žiadosť o udelenie 

finančnej podpory na výstavbu ľahkoatletickej dráhy v Trebišove /17/, 

udelenie finančného limitu  z JFP na kultúrne a telovýchovné potreby 

/22/, zastupovanie členov ROH na pojednávaniach v trestných 

sporoch, riešenie sťažností pracujúcich a vyšetrovanie pracovných 

úrazov cestou KOR - záznamy /28/, správa  o socialistickom 

súťažení a nových formách práce v baníctve /29/. 

 

48 1951     1  –  20    21 

Pokyny k vyhodnocovaniu najlepších úderníkov, zlepšovateľov a 

majstrov /1/,  rozvrhnutie a použitie finančného príspevku z JFP na  

rok 1951 - smernice /2/, zastupovanie členov ROH na 

pojednávaniach v trestných sporoch,  riešenie sťažností pracujúcich 

a vyšetrovanie pracovných úrazov cestou KOR – záznamy /5/,  

celoštátne vyhodnotenie najlepších pracovníkov v socialistickom 

súťažení v jarných prácach /7/, budovanie krúžkov rozhlasového 

počúvania - smernice /8/, správa  o situácii a pomeroch v 

učňovských strediskách /9/, písomností týkajúce sa telovýchovy a 

športu - zakladanie závodných sokolských jednôt, správy o ich 

činnosti, pokyny k rôznym športovým súťažiam /10/, správa o 

priebehu akcií vykonaných v Mesiaci československo-sovietskeho 

priateľstva /12/, finančné príspevky na sociálne, kultúrne a 



telovýchovné ciele ZR - prídely z JFP /14/. 

 

49 1952     1  –  15    21 

Správa o stave socialistickej súťaži v  kultúrno-masovej činnosti  a o 

zásobovaní pracujúcich na HUKO- stave /5/, zhodnotenie akcie "Deň 

medzinárodnej solidarity s bojujúcim kórejským ľudom" /6/, pokyny 

k priebehu osláv 35. výročia VOSR  /8/, výsledky súťaže "Štít 

vzorného potravinárskeho závodu" /9/, akcia "Deň baníkov" -  správa 

o priebehu osláv /10/,  akcia "Deň armády" – vyhodnotenie osláv 

/11/, vyhodnotenie socialistických záväzkov a súťaženia z hľadiska 

plnenia úloh  štvrtého roku 5  RP /12/, priebeh prvomájových osláv v 

Košickom kraji  - správa /13/, nedostatky v kultúrno-masovej práci v 

Košickom kraji - správa /14/. 

 

50 1953     1  -  26    21 

Smernice ÚRO k zabezpečeniu osláv MDŽ /3/, správa o priebehu  II. 

etapy zostavovania technicko-priemyselno-finančného plánu /4/, 

činnosť odborárskeho hnutia  medzi ženami – správa  /6/, zvýšenie 

starostlivosti orgánov ROH o ženy - pokyny /8/,  socialistické  

záväzky pracujúcich v jednotlivých odborových zväzov  - správa /10/, 

dôvodová správa  k návrhu na nové usporiadanie spoločného 

závodného stravovania pracujúcich /13/, správa o priebehu ĽKR 

v závodoch Košického kraja /16/, pokyny k socialistickému súťaženiu 

„Piatkové  hnutie“  /19/, správa o rozbore starostlivosti o pracujúcich 

v Košickom kraji /21/. 

 

51 1954    1  -  18    22 

Socialistické súťaženie – zoznam podnikov navrhnutých na 

vyznamenanie  /1/, prijímanie socialistických záväzkov na počesť 1. 

mája a X. zjazdu KSČ jednotlivými zväzmi v Košickom kraji – správa 

/4/, nábor pracovných síl pre baníctvo a poľnohospodárstvo /5/, 

patronátna činnosť ROH nad JRD, STS a obcami v Košickom kraji – 

správa /8/, mzdová a platová politiky na úseku ŠM, STS a miestnom 

hospodárstve – správa odd. výrobno-masovej práce KOR /12/, 



štvrťročná správa o plnení zberu šrotu v Košickom kraji /13/, správa 

o rozvoji socialistického súťaženia na počesť 37. výročia VOSR 

v Košickom kraji /14/, masová kontrola kolektívnych zmlúv za III. 

štvrťrok – výsledná správa /15/.  

 

52 1955    1  – 2     22 

Krajská súťaž vlečkárov – pokyny, zoznam súťažiacich vlečkárov 

v Košickom kraji a hlásenia o priebehu súťaže /1/, kolektívne zmluvy 

– uzatváranie, registrovanie a kontrola plnenia kolektívnych zmlúv 

/2/. 

 

53 1956    1  – 11    22 

 Ročná správa o priebehu akcie „Zveľaďovanie miest a obcí 

v Košickom kraji /1/, úprava predaja osobných automobilov v roku 

1956 – smernice /2/,  správa o činnosti kabinetu odborárskej výchovy 

pri KOR v Košiciach /3/, starostlivosť o stravovanie pracujúcich 

v Košickom kraji – správa /6/, starostlivosť odborových orgánov 

o zamestnávanie žien a mládeže v potravinárskom priemysle – 

správa /9/, kolektívne zmluvy – uzatváranie, registrácia a  masová 

kontrola plnenia kolektívnych zmlúv 10/. 

 

54 1957    1  -  6     22 

Správa o vyhodnotení priebehu krajského zväzového kola súťaže 

ĽUT /2/, vytváranie priaznivých podmienok pre pracujúce ženy 

v potravinárskom priemysle /3/, zdravotnícka starostlivosť 

o pracujúcich v baníctve – správa /4/, zlepšovateľské hnutie 

v štátnom obchode v Košickom kraji – správa /6/. 

 

55 1958    1  – 5     22 

 Správa o činnosti mládeže v štátnom obchode /1/, hlásenie o počte 

ochorení na silikózu pľúc v uhoľných baniach  v Košickom kraji /4/,  

záväzky  k XI. zjazdu KSČ a 41. výročiu VOSR v Košickom kraji – 

správa /5/. 

 



56 1959    1  – 4     23 

 Kolektívne zmluvy – uzatváranie, registrovanie a  kontrola plnenia 

kolektívnych zmlúv /1/, zastupovanie členov ROH na pojednávaniach 

v trestných sporoch, riešenie sťažností pracujúcich a vyšetrovanie 

pracovných úrazov cestou KOR – záznamy /28/. 

 

57 1960    1  –  4     23 

Návrhy na štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“ 

v stavebníctve /1/, návrhy na štátne vyznamenanie „Rad práce“ 

v stavebníctve /2/. 

 

c/ Plánovanie, rozpočty 

 

58 1951       1     24 

 Finančný plán KOR na rok 1952 /1/. 

 

59 1952    1  –  4     24 

Finančný rozpočet na I. štvrťrok 1952 pre jednotlivé odborové zväzy 

/1/, štvrťročné vyúčtovanie výdavkov OOR v Košickom kraji /2/, 

správa JFP pri KOR o hospodárení za I. polrok 1952 /3/. 

 

60 1953      1     24 

 Účtovná uzávierka KOR k 31.12.1952 /1/. 

 

61 1958       1     24 

 Smernice k účtovnej osnove pre odborové orgány /1/. 

 

 

 d/ Rôzne 

 

62 1948 -1959     1  –  9    24 

Vestníky ROH, vydané ÚRO a SOR /1/, „To sme my“ – časopis 

zamestnancov závodu 29. augusta vo Svite /2/, denná tlač z r. 1953 



obsahujúca články tykajúce sa ROH /4/, text prednášky „Úlohy 

odborových organizácií pri zrýchľovaní obratu obratových 

prostriedkov a znižovaní vlastných nákladov“ /5/, texty prednášok 

k úlohám odborových organizácií v starostlivosti o zdravie 

pracujúcich /6/, „Odborár“ – časopis pre funkcionárov ROH /7/, 

denná tlač z r. 1958 obsahujúca články týkajúce sa ROH /8/, 

prednáška na tému „Úlohy odborových organizácií pri uskutočňovaní 

národohospodárskeho plánu na rok 1959" /9/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osobný  register    

 

Kliment Gustáv  34 

Tobiáš Jozef  38 

 

 

 

 

Miestny register   

 

 

Bratislava 45 

Gelnica 32, 33 

Kežmarok 29 

Kórea  34 

Košice 7-10, 11-19, 26-27, 29, 31, 34, 36-38,40-41 

Levoča 30 

Moldava nad Bodvou 26 

Prešov 41 

Revúca 34 

Svit 46 

Trebišov 47 

 

 

 

Vecný register  

 

 

akcia 

- Deň medzinárodnej solidarity 49 

- Stalinske dni 46 

- Veľkonočná mierová 47  

- zveľaďovanie miest a obcí 53 

aktív KOR 41 

budovy – prenajatie 34 



byty  - výstavba 35, 36 

denná tlač – ústrižky 62 

diétna jedáleň – zriadenie 47 

filmový festival pracujúcich 31 

finančné prostriedky – poskytovanie 47,48 

finančný rozpočet 59 

funkcionári KOR – hodnotenie 82 

kolektívne zmluvy 34,51,52,53,56 

komisia 

-    bytová a sociálnej starostlivosti 37 

-    JFP 32 

           -    krajská športová 6735 

-    mzdová 36 

      -   sociálno-politická 28,35 

Krajská odborová rada  33,34 

kúpeľná starostlivosť 39 

lístkový systém – reforma 34 

nemocenské poistenie 39 

oslavy  

         –   Dňa armády 49 

         –   Dňa baníkov 49 

         –   Prvomájové 49 

         –   5. výročia oslobodenia CSR ČA   47 

         –   35. výročia VOSR 49 

patronátna činnosť 32,38 

plány 

       – finančné 58 

       – práce 31-34,3663-66,68,79-80 

pobyty v cudzine 34 

podacie protokoly 23-25 

pokyny SOR 27 

poľnohospodárska výroba 36 

pracovná absencia 35 

pracovné ochranné pomôcky – prídel 42,47 

prídavky na deti 40 



rozvoj bývania 41 

silikóza pľúc 55 

smernice SOR 32 

socialistická súťaž  

      – ĽUT 54 

      – Piatkové hnutie 50 

      – Podnik 20. výročia oslobodenia ČSSR    

      – Štít vzorného potravinárskeho závodu 49 

      – Závodné vlečky 51 

socialistické záväzky  55 

správy o pracovnej činnosti 

    –  KVOZ banského priemyslu 32 

    –  KVOZ finančnej správy 29 

    –  KVOZ kovopriemyslu 29 

    –  KVOZ potravinárskeho priemyslu 29,32 

    –  KVOZ sociálnej a zdravotnej služby 31 

    –  KVOZ textilného priemyslu 31 

    –  OOR v Gelnici 32 

sťažnosti 45,47,48,56 

štruktúra KOR 34 

úderníci  

–  najlepší 48  

– zoznam 46 

údernícke knižky 31 

úpravy miezd 42,43 

úrazy 45,47,48,56 

účtovná uzávierka  60 
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