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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z o z n a m  p o u ž i t ý c h  p r a m e ň o v   a   l i t e r a t ú r y   

 

 

 ARCHIVNÍ časopis  Roč. 1985 (35). Praha, AS MV ČSR 1985. 

 

 DOKUMENTY  z archívnych fondov KOR v Košiciach. 

 

 ENCYKLOPÉDIA Slovenska IV. Bratislava, SAV 1980. 

  

ENCYKLOPÉDIA Slovenska V. Bratislava, SAV 1981. 

 

KÖVÉR, F. – ŠČEPÁN, A.: Nemocenské poistenie. Bratislava, Práca 

1978. 

 

 ROJÁK, D. – TOMAN, Š.: Odkaz minulosti. Košice 1971. 

 

 SPIS o archívnom fonde KOR v Košiciach. 

 

 ZBIERKY zákonov  1945  - 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KRAJSKÁ ODBOROVÁ  RADA V KOŠICIACH II. 

1960 - 1969 

 

 

A. Úradné knihy 

 

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

 

1 1960          1 

Zápisnica z ustanovujúcej všeodborovej konferencie ROH  

Vsl. kraja,   23.-24. 4. 1960. 

 

2 1963          1 

Protokol z II. krajskej všeodborovej konferencie ROH, 

23.-24. 2. 1963. 

 

3 1966          2 

Zápisnica z III. krajskej všeodborovej konferencie ROH, 

26.-27. 11. 1966.  

 

4 1960         2 

Zápisnice zo zasadaní pléna KOR v Košiciach. 

 

5 1961          3 

Zápisnice zo zasadaní pléna KOR v Košiciach. 

 

6 1962          3 

Zápisnice zo zasadaní pléna KOR v Košiciach. 

 

7 1963          4 

Zápisnice zo zasadaní pléna KOR v Košiciach. 

 

8 1964          4 

Zápisnice zo zasadaní pléna KOR v Košiciach. 



 

 

9 1965         5  

 Zápisnice zo zasadaní pléna KOR v Košiciach. 

 

10 1966         5  

Zápisnica zo zasadnutia pléna KOR v Košiciach, 1.7.1966 

 

11 1967         5  

Zápisnice zo zasadaní pléna KOR v Košiciach. 

 

12 1968         6  

Zápisnice zo zasadaní pléna KOR v Košiciach. 

 

13 1960          6 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

máj – jún. 

             

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach,  7 

jún - august 

  

 Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach,  8 

 september  - december. 

 

14 1961          9 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

január – apríl. 

             10 

 Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

       máj  –  august. 

            11 

                 Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

                 september - december. 

 

15 1962          12 



 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

január – február. 

  

 

 1962          13 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach,  

marec – jún. 

 

            14 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

júl – september. 

 

           15 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

október – december. 

 

16 1963          16 

 Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

január – máj. 

 

            17 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

máj – september.  

 

           18 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

október - december. 

 

17 1964          19 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

január – apríl.   

 

           20 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 



 

máj – august. 

  

 

 

 1964          21 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

september – december. 

 

18 1965          21 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR, január. 

 

            22 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

február – máj. 

    

           23 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

jún - október 

  

            24 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

november - december. 

 

19 1966          24 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

január – február. 

            25 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

marec – júl. 

        

           26 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

august  - december. 

 



 

20 1967          27 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

január – máj. 

 

 1967          28 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

máj - august 

   

            29 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

september - december. 

 

21 1968          30 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

január – máj. 

 

            31 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

jún – december. 

 

22 1969          31 

Zápisnice zo zasadaní predsedníctva KOR v Košiciach, 

január – marec. 

 

B. Spisový materiál 

 

1. Registratúrne pomôcky 

 

23 1960 32 

 Podací protokol 1960        

 

24 1960-1961 32 

 Podací protokol 1960-1961       

 



 

25 1961-1962 32 

 Podací protokol       

 

 

26 1962-1964        32 

 Podací protokol        

 

27 1964         32 

Podací protokol 

 

28       1965         32

       Podací protokol    

        

29       1966         32 

       Podací protokol        

 

30       1966-1968        33 

       Podací protokol 

 

31 1968-1969        33 

 Podací protokol  

 

32 1960-1965        33 

 Evidencia došlých uznesení ÚOR a SOR  

 

2. Spisy 

   

a/ Riadenie a organizácia 

 

33 1960      1 - 2     33 

Správa o priebehu okresných všeodborových konferencií  /1/, 

druhopisy zápisníc  zo zlučovacích plenárnych zasadaní jednotlivých 

KVOZ Košického a Prešovského kraja /2/. 

 



 

        3 – 7     34 

Druhopisy zápisníc  zo schôdzí okresných všeodborových 

konferencií okresov Humenné, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, 

Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov /3/, kádrový dotazník, 

predsedu KOR Jindřicha Kušnierika /7/. 

 

34 1961       1  –  8     35 

Písomný záznam zo zasadnutia komisie pre závodné stravovanie pri 

KOR v Košiciach /1/, správa o výsledku previerky plnenia vládneho 

uznesenia k niektorým opatreniam v boji proti ochoreniu na silikózu 

pľúc /2/, správa o výsledku previerky činnosti Krajskej správy 

nemocenského poistenia pri KOR v Košiciach /3/, písomný záznam  

z aktívu KOR a KV KSS vo veci jednania skrátenia pracovnej doby 

v chemickom, hutnom a banskom priemysle  /4/, druhopisy zápisníc  

zo schôdzí OR VSŽ /6/, voľby orgánov ROH  v základných 

organizáciách  v roku 1961 – výsledky /7/. 

 

35 1962     1  –  7     35  

Opatrenia KOR v Košiciach k zlepšeniu práce odborových úsekoch v 

ZO ROH /1/, uznesenie ÚRO k účasti ROH pri výchove mladej 

generácie /5/, druhopisy zápisníc  z porád pracovníkov KSNP /6/, 

druhopisy zápisníc  zo zasadaní plén OOR Humenné a Poprad /7/. 

 

       8  -  9     36 

Druhopisy zápisníc  zo zasadaní plén OOR Prešov, Rožňava, 

Spišská Nová Ves a Trebišov  /8/. druhopisy zápisníc  zo zasadaní 

predsedníctva OOR Bardejov, Humenné, Košice a Prešov /9/. 

 

        10  –  11    37  

Druhopisy zápisníc  zo zasadaní predsedníctiev OOR Michalovce, 

Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov /10/, príprava III. 

etapy delimitácie závodných jedální pri vysokoškolských internátoch 

v okrese Košice - informatívna správa /11/. 

 

36 1963     1  –  15      37 



 

Návrhy do funkcií predsedov jednotlivých KVOZ /1/, náhrada 

nákladov v ústavoch sociálnej starostlivosti pre dospelých – výklad   

vyhlášky č. 63/1963 Zb. /2/, druhopisy zápisníc  zo zasadaní komisie 

pre závodné stravovanie pri KOR /7/, druhopisy zápisníc  zo 

zasadaní komisie pracovného práva pri KOR /8/, III. celopodniková 

výročná konferencia ROH závodu VSS Košice /9/, starostlivosť o 

invalidov a osoby so zmenenou pracovnou činnosťou - uznesenie  

SOR /10/, pozvanie predsedu KOR na návštevu do Anglicka /11/, 

druhopisy zápisníc  z porád pracovníkov KSNP /12/, zakladanie a 

vedenie závodných kroník - smernice ÚRO /14/,  zriaďovanie jaslí a 

materských škôl pri JRD vo Vsl. kraji - správa /15/. 

 

37 1964     1  -  9     38 

Sťažnosti pracujúcich členov ROH, riešené cestou KOR v Košiciach 

/1/, opatrenia KOR k zabezpečeniu celoštátnej konferencie 

predsedov závodných organizácií a celozávodných výborov KSČ /2/,  

stav detských jaslí k 1.4.1964 v okrese Košice /3/, druhopisy zápisníc  

zo zasadaní KSNP /4/, zásobovacia situácia počas budovania 

širokorozchodnej trate v okrese Košice - správa KVOZ 

zamestnancov obchodu /5/, druhopisy zápisníc  zo zasadaní komisie 

pracovného práva pri KOR /7/, druhopisy zápisníc  zo zasadaní 

predsedníctva KVOZ zamestnancov štátnych orgánov a miestneho 

hospodárstva /8/, riešenie výstavby závodných detských zariadení do 

r. 1970 v okrese Košice - návrh OOR Košice /9/. 

 

38 1965     1  –  10    39 

Rezolúcia zo IV. aktívu zameraného na  výchovu učňovského 

dorastu vo Vsl. kraji /1/, druhopisy zápisníc  zo schôdzí komisie 

pracovného  práva pri KOR v Košiciach /4/, záznamy o družobných 

stykoch  KOR zo zahraničím /6/, vytváranie podmienok pre pracujúce 

ženy  v závodoch spotrebného priemyslu vo Vsl. kraji - správa pre 

predsedníctva KOR /7/, činnosť orgánov ROH pri riešení problémov 

občanov rómskeho pôvodu vo Vsl. kraji - správa pre predsedníctvo 

KOR /8/, stav a perspektíva rozvoja Dukelského múzea vo Svidníku 

do roku 1970 - správa /11/. 

   



 

39 1966     1  -  9     39 

Pracovný plán národohospodárskej komisie pri KOR na rok 1966 /1/, 

reorganizácia a systemizácia KOR - dôvodová správa /4/, druhopisy 

zápisníc  zo zasadaní revíznej komisie  KOR /5/, zvyšovanie 

kvalifikácie pracovníkov aparátu ROH vo Vsl. kraji - výhľadový plán 

/6/, polročný pracovný plán skupiny pre kultúrne zariadenia ROH pri 

KOR /8/, druhopisy zápisníc  zo zasadaní komisie pracovného práva 

pri KOR /9/. 

 

       10  -  24    40 

Uznesenie predsedníctva ÚRO k účasti ROH v ďalšom rozvoji  

vedecko-ateistickej výchovy pracujúcich /12/, druhopisy zápisníc  zo 

zasadaní komisie pre životné podmienky a pracovné prostredie pri 

KOR /13/, druhopisy zápisníc  zo zasadaní skupiny pre výchovu 

robotníckej a učňovskej mládeže pri KOR /14/, stav a problémy s 

výchovou  mládeže v učebnom a pracovnom pomere z hľadiska 

spolupráce ROH a ČSM - uznesenie predsedníctva SOR /15/, návrh 

do funkcie predsedu KVOZ zamestnancov  školstva a kultúry 

Ondreja Čontofalského /16/, družobné styky KOR so zahraničím - 

správy /17/, písomný záznam z krajských konferencií KVOZ 

zamestnancov štátnych orgánov a KVOZ zamestnancov lesov   Vsl. 

kraja /19/, druhopisy zápisníc  zo schôdzí pracovníkov KSNP pri 

KOR /22/. 

 

 

       25  -  33    41 

Druhopisy zápisníc  zo zasadaní predsedníctiev KVOZ pracovníkov 

štátnych orgánov a miestneho hospodárstva /26/, pracovný plán 

KOR na rok 1967 /27/,  menný zoznam  lektorského zboru a 

lektorských skupín pri KOR v Košiciach /30/, stanovisko 

predsedníctva KOR ku koncepcii rozvoja siete štátneho a 

družstevného obchodu  do roku 1970 vo Vsl. kraji /31/, druhopisy 

zápisníc    z okresných všeodborových konferencií z okresov 

Bardejov, Humenné, Košice, Michalovce a Poprad /33/. 

 

           34     42 



 

Druhopisy zápisníc  z okresných všeodborových konferencií z 

okresov Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov /34/. 

   

40 1967     1  –  15    42 

Plán práce komisie pracovného práva pri KOR na I. polrok 1967 /1/, 

návrh uznesenia VI. všeodborového zjazdu k úlohám  ROH v ďalšom 

rozvoji socialistickej spoločnosti /2/, informatívna správa o práci 

odborových orgánov a organizácii s odborármi vo Vsl. kraji - 

informatívna správa /4/, návrh opatrení KOR na zabezpečenie úloh 

vyplývajúcich zo stanoviska predsedníctva Vsl.  KV KSS k školám II. 

cyklu /5/, družobné styky KOR so zahraničím  - pokyny, pozvania, 

správy /6/, prehľad o počte pracovníkov KOR podľa stavu k 1.7.1967 

/10/, druhopisy zápisníc  zo zasadaní komisie politicko-výchovnej 

práce pri KOR v Košiciach /13/, uznesenie  ÚRO k správe o 

zamestnávaní ľudí  poľskej štátnej príslušnosti v ČSSR /14/, 

druhopisy zápisníc  zo zasadaní komisie pre kultúrne zariadenia 

ROH vo Vsl. kraji /15/. 

 

         16  -  29    43 

Návrh dohody o vzájomnej spolupráci medzi KV SZM a KOR v 

Košiciach /20/, druhopisy zápisníc  zo zasadaní pracovníkov KOR - 

KSNP /21/, správa o vývoji kriminality mládeže a o činnosti 

odborových orgánov v starostlivosti o mravne narušenú mládež /23/, 

vplyv ROH na výchovu mládeže a učňovského dorastu v okresoch 

Vsl. kraja - pokyny, správy a rozbory /28/, druhopisy zápisníc  zo 

zasadaní predsedníctva KVOZ zamestnancov štátnych organov  a 

MH /29/. 

 1967     30  –  36    44 

Druhopisy zápisníc  zo zasadaní revíznej komisie pri KOR v 

Košiciach /30/, plán práce komisie pracovného práva pri KOR v 

Košiciach na rok  1968 /31/, zoznam pracovníkov 

národohospodárskej komisie pri KOR v Košiciach /33/. 

 

41 1968     1  -  4    44 

Politicko-organizačné zabezpečenie a úlohy ROH vo volebnej 

kampani do NV, SNR a NZ v r. 1968 /1/, návrh na vytvorenie nových 



 

OOR v súvislosti s novou územnou reorganizáciou /2/, druhopisy 

zápisníc  zo zasadaní komisií pre životné podmienky a pracovné 

prostredie pri jednotlivých OOR /3/. 

 

       5  – 2 4    45 

Stanovisko predsedníctva KOR k príprave KZ na rok 1968 /5/, úlohy 

ROH pri výchove mladej generácie - správa /6/, písomný záznam zo 

zasadnutia  národohospodárskej komisie KOR /7/, písomný záznam 

z aktívu funkcionárov  OOR, OVOZ, KVOZ a predsedov ZV ROH 

/10/, úlohy ROH v oblasti politicko-výchovnej práce medzi  

pracujúcimi  ukrajinskej národnosti - správa KOR /12/, písomný 

záznam  z ustanovujúcej okresnej všeodborovej konferencie vo 

Vranove nad  Topľou /14/, druhopisy zápisníc  zo zasadaní komisie 

pre životné podmienky a pracovné prostredie pri KOR /17/, situácia v 

ROH vo Vsl. kraji po V. plenárnej schôdzi ÚRO - správa /18/, 

druhopisy zápisníc  zo zasadaní pracovníkov KSNP /20/, druhopisy 

zápisníc  zo schôdzí komisie  pracovného práva pri KOR /21/, rozvoj 

bývania vo Vsl. kraji – návrhy programového riešenia, pripomienky, 

prehľad o odovzdaní  bytov do užívania /23/. 

 

       25 –  31    46 

Hmotné zabezpečenie pracovníkov uvoľnených v súvislosti s 

reorganizáciou ROH - pokyny ÚRO /25/, zápisy zo schôdzí 

koordinačnej    komisie pre zabezpečenie konsolidácie pomerov a 

poriadku v Košiciach po augustových udalostiach v  r. 1968 /26/, 

vyhodnotenie výročných členských schôdzí a konferencií ROH vo 

Vsl. kraji /27/, druhopisy zápisníc  zo zasadaní predsedníctva KVOZ 

zamestnancov štátnych orgánov /29/, Rezolúcie z aktívov, 

konferencií a členských schôdzí ROH prijatých pracujúcimi v 

závodoch vo  Vsl. kraji /30/, druhopisy zápisníc  zo zasadaní revíznej 

komisie KOR /31/. 

 

       32  –  36    47 

Druhopisy zápisníc  z výročných závodných konferencií ROH /32/, 

prehľad  o politickom a sociálnom zložení aparátu ROH  vo Vsl. kraji 

/33/, plán návrhu KSNP a OBP na rok 1968 /34/. 



 

 

42 1969    1  –  4     47  

Návrhy členov a kandidátov pléna KOR a členov  revíznej komisie 

KOR /2/, druhopisy zápisníc  zo zasadaní predsedníctva KVOZ 

zamestnancov štátnych orgánov /3/, druhopisy zápisníc  z okresných 

konferencií SROH z okresov Bardejov, Humenné, Košice, Prešov a 

Poprad /4/. 

 

       5  -  11    48 

Druhopisy zápisníc  z okresných konferencií SROH z okresov 

Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Trebišov a Vranov nad 

Topľou /5/, prehľad o krajských a okresných orgánoch a 

pracoviskách SROH vo Vsl. kraji /6/, družobné styky so zahraničím - 

pokyny, správy /7/, písomný záznam zo zasadnutia revíznej komisie 

KOR /8/, vývoj ROH na východnom Slovensku v období od januára 

1968 do marca 1969 - správa /9/, hodnotenie vedúcich funkcionárov 

KOR v Košiciach za roky 1968 a 1969 /10/, VII. všeodborových zjazd 

ROH - správa /11/. 

 

b/ Odborárska práca 

 

43 1960    1 - 6     49 

 Návrhy na vyznamenanie „Najlepší pracovník“ v podniku Pozemné 

stavby v Poprade /1/, úlohy odborových orgánov v starostlivosti 

o pracujúci dorast v učebnom pomere – uznesenie predsedníctva 

ÚRO /3/, správa o účasti odborových orgánov  pri organizovaní     

podnikovej a   družstevnej výstavby /4/, žiadosť OOR v kraji 

o všestrannú pomoc pri zabezpečovaní účasti cvičencov na II. 

celoštátnu spartakiádu v Prahe /16/. 

 

44 1961    1  – 6     49 

 Socialistické súťaže – výsledky za jednotlivé odborové zväzy /2/, 

správa o zameraní socialistického súťaženia v r. 1961 vo Vsl. kraji 

/4/, návrhy na štátne vyznamenanie najlepších pracovníkov 

a kolektívov predložené predsedníctvu KOR /5/, rozvoj 

socialistického súťaženia a zlepšovateľského hnutia v okrese 



 

Michalovce a Prešov – správy /6/. 

 

     7  – 19    50 

Návrhy na udelenie odznaku „Najlepší pracovník“ vo svojom odbore 

/7, 8/, správa KOR o vytváraní podmienok pre rozvoj hnutia BSP /9/, 

výsledky masovej previerky kolektívnych zmlúv za I. štvrťrok 1961 – 

správa /10/, informatívna správa o práci ROH medzi občanmi 

rómskeho pôvodu /11/, správa o plnení uznesenia ÚV KSČ o šetrení 

s kovovým materiálom a zbere šrotu /14/, výsledky socialistického 

súťaženia za I. polrok 1961 – hlásenia odborových zväzov /17/, 

prijímanie socialistických záväzkov v III. štvrťroku 1961 – hlásenia 

jednotlivých odborových zväzov /19/. 

  

     20  – 28    51 

Súťažiace kolektívy o titul BSP ku dňu 31. 12. 1961 – zoznam /21/, 

medzipodnikové socialistické súťaže v miestnom hospodárstve – 

výsledky /25/, informatívna správa o stave socialistickej súťaže 

závodných vlečiek vo Vsl. kraji /26/, rozbor zdravotníckej 

starostlivosti o ženy a deti vo Vsl. kraji /27/, zastupovanie členov 

ROH na pojednávaniach v trestných sporoch, riešenie sťažností 

pracujúcich a vyšetrovanie pracovných úrazov cestou KOR – 

záznamy /28/. 

 

     29  –  31    52 

zastupovanie členov ROH na pojednávaniach v trestných sporoch, 

riešenie sťažností pracujúcich a vyšetrovanie pracovných úrazov 

cestou KOR – záznamy /29, výkaz o pracovnej úrazovosti 

v poľnohospodárstve /31/. 

 

45 1962    1  – 4     52 

Kolektívne  zmluvy – plnenie, kontrola a vyhodnotenie /1/, výsledky 

socialistického  súťaženia za IV. štvrťrok 1961 – hlásenia 

jednotlivých odborových zväzov /2/ , informatívna správa o stave 

socialistického súťaženia závodných vlečiek vo Vsl. kraji /3/. 

 



 

     5  – 17    53 

Kolektívne zmluvy – vyhodnocujúce správy za rok 1961 /5/, návrhy 

na udelenie odznaku „Najlepší pracovník“ v odbore stavebníctva  /6/, 

stav družstevnej bytovej výstavby a pomoci odborových orgánov v jej 

propagácii – informatívna správa /10/, stav socialistického  súťaženia 

a kontrola socialistických záväzkov v podnikoch jednotlivých 

odborových zväzov – správa /12/, prihlášky do súťaže o titul „Dielňa 

soc. práce“ /13/, správa o výsledkoch krajskej súťaže závodných 

vlečiek za III. štvrťrok 1962 vo Vsl. kraji /14/,  vyhodnotenie súťaže 

„Úspora palív a energie“ v závodoch jednotlivých rezortov /16/, účasť 

orgánov ROH pri zabezpečovaní a kontrole zdravotnej starostlivosti 

o pracujúcich /17/. 

 

18     54 

Socialistická súťaž k XII. zjazdu KSČ – vyhodnocujúce správy, 

dôvodová správa k návrhom na udelenie čestného názvu „Závod  

XII. zjazdu KSČ“ -  zoznam súťažiacich  kolektívov /18/. 

 

             19  – 23    55 

Kolektívne zmluvy – smernice, uzatváranie, kontrola a ich plnenie  

/19/, starostlivosť odborových orgánov o všestranné zlepšovanie 

závodného stravovania – správa /20/, rozbor činnosti KOR na úseku 

nemocenského poistenia /21/, správa o kúpeľnej  starostlivosti  

poskytovanej cestou ROH v roku 1962 /22/, smernice 

k organizovaniu socialistických súťaží /23/. 

                                                  

        24     56 

Rozvoj a vyhodnotenie socialistického súťaženia za obdobie I. – III. 

štvrťroka  1962 – hlásenia z jednotlivých odborových zväzov /24/. 

 

        25                               57 

Socialistická súťaž „BSP“ – pokyny, žiadosti, návrhy a vyhodnotenia 

jednotlivých brigád socialistickej práce súťažiacich o bronzový, 

strieborný a zlatý odznak  /25/. 

 



 

     26  – 27    58 

Mesačné hlásenia OOR o počte smrteľných úrazov v r. 1962 /26/, 

účasť odborových orgánov pri vyšetrovaniach vo veciach trestných 

sporov, ťažkých a smrteľných úrazov a rôznych sťažností členov 

ROH /27/. 

 

46 1963      1  – 3    58 

Správy jednotlivých odborových zväzov o rozvoji a vyhodnotení 

socialistického súťaženia za IV. štvrťrok 1962 /1/, správa 

o výsledkoch socialistického súťaženia  závodných vlečiek vo Vsl. 

kraji za IV. štvrťrok 1962 /2/, správy OOR v kraji o vyhodnotení 

socialistického súťaženia a zlepšovateľského hnutia za rok 1962 /3/. 

 

       4  – 14    59 

Správa o o výsledku komplexnej previerky zdravotníckej starostlivosti 

o pracujúcich v okrese Prešov /5/, ročná správa o vývoji chorobnosti 

a úrazovosti vo Vsl. kraji /7/, správa o priebehu hnutia za zrýchlenie 

obratu obežných prostriedkov v podnikoch Vsl. kraja /9/, štvrťročné 

správy OOR v kraji o rozvoji a vyhodnotení socialistického súťaženia 

pracujúcich /11/, socialistická súťaž o titul najlepšia „BSP“ 

v podnikoch potravinárskeho priemyslu – vyhodnotenie /14/. 

 

           15  –  26     60 

Štvrťročné správy odborových zväzov o rozvoji a vyhodnotení 

socialistického súťaženia  /15/, návrh rozvoja siete ambulantných 

zariadení vo Vsl. kraji do r. 1980 /18/, správa o miere starostlivosti 

o osoby ZTP a prevencii invalidity v závodoch Vsl. kraja /21/, 

polročná správa o výsledku a rozvoji socialistického súťaženia 

pracujúcich vo Vsl. kraji  /22/,  riešenie sťažností členov ROH  cestou 

KOR  - výsledky /25/. 

     27  –  36    61 

Štvrťročné správy o výsledku socialistického súťaženia o „Červenú 

zástavu KNV a KOR“  v podnikoch  riadených NV vo Vsl. kraji  /27/, 

správa KSNP o výsledku komplexných previerok úrovne zdravotnej 

starostlivosti  o pracujúcich v  ťažkom priemysle /29/, správa 

o činnosti orgánov ROH v okrese Košice pri zabezpečovaní 



 

starostlivosti o zdravie pracujúcich /31/, správa o stave zdravotníckej 

starostlivosti o pracujúcich v stavebníctve a poľnohospodárstve vo 

Vsl. kraji /33/. 

 

47 1964      1  -  7    61 

Štvrťročné správy odborových zväzov o rozvoji a vyhodnotení 

socialistického súťaženia  /1/, správa KSNP o výsledku previerky 

výplat prídavkov na deti vo Vsl. kraji /2/, uznesenie predsedníctva 

ÚRO k novej úprave sociálneho zabezpečenia /6/, stav zdravotnej 

starostlivosti o pracujúcich v stavebníctve a v poľnohospodárstve vo 

Vsl. kraji  - správa KOR – KSNP /7/. 

 

        8  –  25    62 

Hlučnosť a jej dôsledky v závode Chemko, n. p. v Humennom – 

správa KSNP /8/, správy odborových zväzov o rozvoji a vyhodnotení 

socialistického súťaženia za obdobie I. štvrťroka 1964 /9/, štvrťročné 

správy OOR o vyhodnotení socialistického súťaženia /12/, výsledky 

a skúsenosti BSP v plnení úloh technického rozvoja, zvyšovania 

kvality výrobkov a úspore materiálu – správa KOR /13/, rozvoj 

starostlivosti o zdravie pracujúcich v socialistickej spoločnosti  - 

informatívna správa KOR /16/, socialistická súťaž „Podnik  20. 

výročia oslobodenia ČSSR“ – záväzky a vyhodnotenie /17/, previerka 

prideľovania bytov v r. 1964 – správa KOR /18/, zdravotná 

starostlivosť o pracujúcich vo Vsl. kraji – situačná správa KOR – 

KSNP /21/, ročný rozbor chorobnosti vo Vsl. kraji  /25/.  

 

48 1965    1  – 10    63 

Previerky činnosti ZV ROH na úseku nemocenského poistenia – 

správa KOR – KSNP /1/,  rozvoj a stav starostlivosti o zdravie 

pracujúcich vo Vsl. kraji – správa KOR – KSNP /4/, vybavovanie 

sťažnosti pracujúcich v I. polroku 1965 – správa KOR /6/, životná 

úroveň vo Vsl. kraji – informatívna správa KOR, spracovaná na 

základe verejného prieskumu /8/. 

 

49 1966    1  -  12    63 

Vybavovanie sťažnosti pracujúcich v II. polroku 1965 – informatívna 



 

správa KOR /2/, správa o úrovni starostlivosti v závodných 

kuchyniach  vo Vsl. kraji /4-6/, stanovisko komisie pre životné 

prostredie a pracovné prostredie pri KOR k údržbe bytového fondu 

/7/, účasť KOR pri vytváraní priaznivých životných podmienok pre 

pracujúce ženy /9/, problémy a úlohy v kultúrno-výchovnej práci po 

XIII. zjazde KSČ – správa KOR /11/. 

 

50 1967    1  –  10    63 

Vývoj verejného stravovania vo Vsl. kraji do roku 1965 – správa /2/, 

výskyt kriminality mládeže vo Vsl. kraji v roku 1966 – správa KOR /3/, 

vybavovanie sťažností, námetov a pripomienok pracujúcich v r. 1966 

– správa KOR /5/,  kolektívne zmluvy  podnikov Pozemné stavby 

Košice a Potravinársky podnik Trebišov  /6/, koncepcia rozvoja 

služieb v kraji – návrh podniku Potraviny Košice /8/, vyhodnotenie 

výsledkov práce v riešení rómskej otázky vo Vsl. kraji v r. 1966 – 

správa /9/, zriaďovanie závodných rozhlasov – evidencia /10/. 

      

     11 – 20    64 

Správa o využívaní kultúrnych zariadení ROH pre zvyšovanie 

vzdelávania pracujúcich /11/, zvyšovanie úrovne závodného 

stravovania  - správa KOR /12/, správa o vyhodnotení krajských 

kultúrnych súťaží v r. 1968 /16/, výsledky previerok činnosti komisií 

pracovného práva pri OOR v kraji /17/, starostlivosť o pracujúce ženy 

v podnikoch miestneho priemyslu – správa KOR /18/, návrh zásad 

rozvoja kultúrno-výchovnej práce vo Vsl. kraji do roku 1970 /19/. 

 

51 1968     1  – 11    64 

Plnenie programových cieľov ROH a aktuálne úlohy v politicko-

výchovnej práci – správa ROH /1/, rozbor sťažností pracujúcich za 

rok 1967 v orgánoch ROH vo Vsl. kraji /2/, správa o vytváraní 

podmienok pre ďalšie zlepšovanie závodného stravovania vo Vsl. 

kraji – správa KOR /3/, starostlivosť o deti a zamestnanosť žien 

v Rožňave  – správa OOR Rožňava /4/, činnosť obchodu vo Vsl. kraji 

– posudková správa KOR /5/,  zavedenie 5-dňového pracovného 

týždňa – stanovisko komisie pre životné podmienky pri KOR /7/, 

rozbor sťažnosti pracujúcich za rok 1. polrok 1968 /8/. 



 

 

c/ Plánovanie, rozpočty 

 

52 1962        1     65 

Rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami nemocenského 

poistenia /1/. 

 

53 1963    1  –  2     65 

Rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami nemocenského 

poistenia /1-2/. 

 

54 1964    1  – 3     65 

Rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami nemocenského 

poistenia za I. polrok a rok 1964 /2-3/.  

 

55 1965    1  –  3     65 

Správa ÚRO – ÚSNP o splnení rozpočtu nemocenského poistenia 

zamestnancov za rok 1964 /1/, výkaz o finančných nákladoch 

spojených s umiestňovaním evakuovaných detí z oblasti južného 

Slovenska počas záplav /2/,  rozbor hospodárenia KSNP – KOR 

s finančnými prostriedkami nemocenského poistenia zamestnancov 

za rok 1964 /3/.  

 

56 1966        1     65 

 Návrh rozpočtu nákladov KSNP-KOR na rok 1966 /1/. 

57 1967        1     65 

 Návrh rozpočtu nákladov KSNP-KOR na rok 1967 /1/. 

 

 d/ Rôzne 

 

58 1963 -1968     1  –  5    65 

Metodické pokyny pre  závodných kronikárov /1/, „Smer“ – časopis 

KOR v Košiciach /5/. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Osobný register 

 

Čontofalský Ondrej 39 

Kušnierik Jindřich   33 

 

 

Miestny register 

 

Anglicko 36 

 

Bardejov 39, 42 

 

Humenné 39,42,33,35 

 

Košice 4-22,32-34,36-39 

 

Michalovce 33,35,39,42,44 

 

Poprad 33,35,39,42,43 

Prešov 33,42,46,99 

 

Rožňava 33,35,39,42,51 

 

Slovensko 42 

Spišská Nová Ves 33,35,39,42 

Stará Ľubovňa 42 

Svidník 38 

 

Trebišov 33,35,39,42,50 

 

Vranov nad Topľou 41,42 

 



 

 

 

 

 

 

Vecný register  

 

byty  

     –    fond 49                                      

– odovzdávanie do užívania 41 

– prideľovanie 47 

časopis  SMER 58 

delimitácia  závodných jedální 35 

detské jasle 36 

družobné styky 38,39,40,42 

finančný rozpočet 56,57 

funkcionári KOR – hodnotenie 42 

kolektívne zmluvy 44,45,50 

komisia 

–    národného postenia 35 

–    národohospodárska 41 

–    politicko-výchovná 40 

           –    pracovného práva 36,38,39 

           –    revízna 39,40,41,42 

–    životného prostredia 39,41 

kovy - šetrenie 44 

kultúrne zariadenia   ROH 39 

kúpeľná starostlivosť 45 

mládež  

– kriminalita 40,50 

– mravne narušená 40 

nemocenské poistenie 48 

plány   práce 39-40 

podacie protokoly 23-31 

pracovná 

– doba 34 

– úrazovosť 44 



 

pracovné podmienky žien 49 

prídavky na deti 47 

rozbory hospodárenia  52-55 

rozvoj 

– bývania 841 

– hnutia BSP 44 

silikóza pľúc 34 

smrteľné úrazy 45 

socialistická súťaž  

      – BSP 44,45,46 

      – Dielňa socialistickej práce 45 

      – o Červenú zástavu KNV a KOR 47 

      – Podnik 20. výročia oslobodenia ČSSR    

      – Závodné vlečky 44,45,46 

socialistické záväzky  44 

starostlivosť 

– o invalidov 36 

– o osoby ZTP 46  

– o pracujúce ženy 50 

– zdravotná 46,47,48  

sťažnosti  37,44,46-51 

úrazy 44,45 

územná reorganizácia 41 

verejné stravovanie 50 

voľby orgánov  ROH 34 

výchova – učňovského dorastu 39 

výstavba 

- detských zariadení 37 

- družstevná 43  

- podniková 43 

vyznamenania 

  -  Najlepší pracovník 43,44,45 

vzdelávanie pracujúcich 50 

zamestnanosť žien 51 

zápisnice  

       - komisií  

               – politicko-výchovnej 40 



 

               – pracovného práva 36,38,39,41 

                    – pre závodné stravovanie 34,36                                                                                          

                    – pre  životné prostredie 39,41 

               – revíznej 39,40,41,42 

– KSNP 36,39,41 

– KVOZ štátnych zamestnancov 37 

–    pléna KOR 4-12 

– plén OOR v kraji  35 

– predsedníctva KOR 13-22 

– predsedníctiev OOR v kraji 35 

– z krajských konferencií ROH 1-3 

– z okresných konferencií SROH 42 

– z okresných všeodborových konferencií  34-39 

– z výročných závodných konferencií ROH 41 

závodné  

– kroniky 36 

– kuchyne 49 

– rozhlasy 50 

– stravovanie 36,45,50,51 

zdravotnícka starostlivosť  44,45 

životná úroveň 48 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


