Problematika ŠtB - Fond FVM Brno
Zoznam archívnych materiálov pre účely Komisie vlády SR pre analýzu historických udalostí rokov 1967-1970 (1-23)
Rozklad činnosti niektorých príslušníkov ZNB – funkcionárov zložky ŠtB v mimoriadnej situácii okolo 21.8.1968; tajné;
7.10.1968, 8 s.
Návrh na usporiadanie útvarov Štátnej bezpečnosti na Slovensku; MV SSR, Hlavná správa ŠtB; pre Štáb náčelníka HS
ŠtB MV SSR; prísne tajné; 26.6.1969, 5 s.
Návrh postavenia, hlavných úloh a organizačného zabezpečenia hlavnej správy Štátnej bezpečnosti v SSR; príloha
k neznámemu dokumentu; nedatované, 8 s + Dôvodová správa, nedatované, 4 s. + Organizačná štruktúra ŠtB MV
SSR; prísne tajné zvlášť dôležité; 10.7.1969, 9 s.
Návrh na zlepšenie činnosti ozbrojených zložiek MV SSR; MV SSR; tajné; 14.7.1969, 10 s.
Správa o problémoch a nedostatkoch v práci Štátnej bezpečnosti a jej príčinách; pre predsedníctvo ÚV KSČ;
14.7.1969, 10 s. + návrh uznesenia, 1 s.
Návrh na spôsob realizácie koordinačnej činnosti FMV; MV SSR; tajné; 14.7.1969, 5 s.
Návrh na zameranie Štátnej bezpečnosti na úseku vnútorného spravodajstva; Kolégium ministra vnútra ČSSR; prísne
tajné; 26.9.1969, 16 s.
Informácia pre ministra vnútra ČSSR a štátneho tajomníka na MV ČSSR; 17.11.1969, 3 s.
Správa o rokovaní delegácie MV ČSSR a Výboru pre štátnu bezpečnosť pri Rade ministrov ZSSR v dňoch 8.-13.12.1969
v Moskve; prísne tajné; nedatované, 11 s.
Plán práce náčelníka štábu Štátnej bezpečnosti MV SSR na 1.polrok 1970; prísne tajné; nedatované, 4 s.
Prehodnotenie uplatňovania vymedzenia pôsobností vyplývajúcich z ústavného zákona č. 143 a č. 166/1968 Zb.; MV
SSR, Hlavná správa ŠtB; tajné; 20.1.1970, 2 + 10 s.
Návrh projektu organizácie kontrarozviedky v podmienkach čs. federácie; MV ČSSR; prísne tajné; 24.2.1970, 16 s.
Stanovisko MV SSR k Návrhu zásad na posilnenie vplyvu MV ČSSR pri riadení kontrarozviedky a Verejnej bezpečnosti;
MV SSR; prísne tajné; 25.2.1970, 17 s.
Správa o činnosti a operatívnych prostriedkoch na úseku boja proti antisocialistickým silám z radov inteligencie a škôl;
KS ZNB, Správa ŠtB Bratislava; prísne tajné; 11.5.1970, 11 s.
Uznesenie vlády ČSSR zo dňa 2.7.1970 číslo 152, ku správe o zameraní Štátnej a Verejnej bezpečnosti na najbližšie
obdobie v boji s protispoločenskou činnosťou; tajné; 2.7.1970, 5 s.
Pôsobnosť FMV pri riadení ZNB, vojsk MV a CO v dobe mimoriadneho ohrozenia pokoja a verejného poriadku; odbor
ochrany FMV; pre kolégium ministra vnútra ČSSR; prísne tajné; 20.9.1971, 6 s.
Záznam z rokovania 15.schôdze kolégia ministra vnútra ČSSR 2.11.1971; schôdze kolégia 1971; prísne tajné;
2.11.1971, 47 s.
Návrh uznesenia ...... schôdze kolégia ministra vnútra ČSSR, konanej dňa ........, k bodu: Návrh pôsobnosti, postavenia,
hlavných úloh a organizácie V. správy FMV; prísne tajné; nedatované, 3 s.
Návrh zákona o vymedzení pôsobnosti ČSSR vo veciach vnútorného obchodu a bezpečnosti; nedatované, 3 s. + Návrh
„kompetenčného zákona“, nedatované, 3 s. + Návrh zásad štatútu československej kontrarozviedky, nedatované, 9 s.
+ Návrh zásad posilnenia vplyvu MV ČSSR na riadenie VB, nedatované, 3 s.+ Návrh na riadenie politického aparátu vo

VB, nedatované, 4 s. + Dôvodová správa k Návrhu zásad posilnenia vplyvu MV ČSSR na riadenie kontrarozviedky a VB,
nedatované, 6 s.
Návrh uznesenia predsedníctva ÚV KSČ zo dňa ......., k bodu: Realizácia zásad na posilnenie vplyvu MV ČSSR pri
riadení Štátnej a Verejnej bezpečnosti do doby, kým budú prijaté príslušné zákonné normy; nedatované, 2 s. +
Dôvodová správa, nedatované, 3 s.
Rozbor plnenia úloh pri spravodajskej ochrane sovietskych vojsk na území SSR a upresnenie zásad pri ich ochrane;
MV SSR, Hlavná správa ŠtB; pre Štáb náčelníka HS ŠtB MV SSR; prísne tajné; nedatované, 15 s.
Protokol o opatreniach vyplývajúcich z Dohody o spolupráci medzi federálnym ministerstvom vnútra ČSSR
a ministerstvom vnútra ZSSR na rok 1971; Operatívna porada vedenia FMV; tajné; nedatované, 14 s.

