
Vstup sovietskych vojsk; Bezpečnostná situácia; Tzv. očista.... - OA Košice

zoznam materiálov pre účely analýzy historických udalostí rokov 1967-1970 

I.   Vstup sovietskych vojsk v   auguste 1968

Stanovisko pracovníkov, členov Rady Vsl. KNV z 20.7.1968 k stanovisku P-ÚV KSČS k Varšavskému listu; adresované 
ÚV KSČS a ÚV KSS; nedatované, 2 s.

 „Otriasajúce hodiny“; Východoslovenské noviny; 21.8.1968, 1 s.

Zápisnica z priebehu 124. schôdzky rady ONV v Košiciach zo dňa 23.8.1968, 1 s.

Uznesenie rady ONV v Košiciach číslo 680 zo 124. schôdzky zo dňa 23.8.1968, k bodu: Informácia o situácii v okrese 
v súvislosti s príchodom vojsk Varšavskej zmluvy; 1 s.

Zápisnica z priebehu 125. schôdzky rady ONV v Košiciach zo dňa 24.8.1968, 2 s.

Uznesenie rady ONV v Košiciach číslo 681 zo 125. schôdzky zo dňa 24.8.1968, k bodu: Informácia o situácii v okrese 
v súvislosti s príchodom okupačných vojsk, 1 s.

Uznesenie rady ONV v Košiciach číslo 682 zo 125. schôdzky zo dňa 24.8.1968, k bodu: Informácia o riešení 
pohonných hmôt v okrese, 1 s.

Uznesenie rady ONV v Košiciach číslo 683 zo 125. schôdzky zo dňa 24.8.1968, k bodu: Informácia o zásobovaní v 
okrese, 1 s.

Uznesenie rady ONV v Bardejove zo dňa 23.8.1968 číslo 119/1968, o obmedzení výdaja pohonných hmôt, 1 s.

Zápisnica zo schôdzky rady ONV v Bardejove zo dňa 25.8.1968, 5 s.

Zápisnica z priebehu 126.schôdzky rady ONV v Košiciach zo dňa 28.8.1968, 3 s.

Rokovanie 27. plenárneho zasadnutia ONV v Rožňave zo dňa 28.8.1968: zápisnica (13 s.), prejav predsedu ONV F. 
Davida (8 s.), rezolúcia pléna (2 s.), uznesenie č. 59 k bodu: Správa o politickej situácii v okrese, ktorá vznikla 
obsadením okupačných vojsk piatich štátov Waršavskej zmluvy územia ČSSR (1 s.)

Plénum Vsl. KV KSS k súčasnej situácii v kraji; Východoslovenské noviny; 29.8.1968, 1 s.

„Nepokorený Gemer“, Momentky z okresu Humenné“, „Streľba v Michalovciach“; Východoslovenské noviny; 
29.8.1968, 1 s.

Zápisnica z mimoriadnej schôdzky rady ONV v Bardejove zo dňa 30.8.1968, 4 s.

Rezolúcia pléna Vsl. KV KSS zo dňa 30.8.1968; Východoslovenské noviny; 31.8.1968, 1 s.

Rokovanie 22. plenárneho zasadnutia ONV v Trebišove zo dňa 2.9.1968: zápisnica (vrátane prejavu predsedu ONV, 21
s.), stanovisko pléna ONV (2 s.), Výzva k občanom Trebišovského okresu (2 s.), List A. Dubčekovi a L. Svobodovi (2 s.), 
uznesenie č. 55 k súčasnej hospodárskej a politickej situácii v okrese (1 s.)

„Buďme disciplinovaní“; Východoslovenské noviny; 5.9.1968, 1 s.

„Ešte raz o streľbe do hotela Kras“; Východoslovenské noviny; 5.9.1968, 1 s.

Plénum Vsl. KNV zo dňa 6.9.1968: zápisnica (35 s.), úvodné slovo J. Kubašovského (24 s.), návrh na uznesenie (3 s.), 
prevolanie KNV (4 s.)

Situačná správa vo Východoslovenskom kraji za obdobie od 31.8. do 3.9.1968; In: Štatistické informácie; Krajské 
oddelenie štátneho štatistického úradu Košice; 5.9.1968, 34 s.



Situačná správa o dôsledkoch príchodu cudzích vojsk na hospodárstvo vo Východoslovenskom kraji; Vsl. KNV v 
Košiciach, odbor oblastného plánovania; 6.9.1968, 8 s. (textová časť), 19 s. (tabuľková časť)

Uznesenie Rady Vsl. KNV z 10.9.1968 číslo 261 o schválení krátkodobých opatrení na konsolidáciu života v kraji; 3 s.

Uznesenie rady ONV v Prešove zo dňa 18.9.1968 číslo 63, k správe o činnosti rady ONV od posledného plenárneho 
zasadnutia a o politickej a hospodárskej situácii v okrese, 1 s.

Úlohy pre realizáciu „Moskovských dohôd“; ďalekopis z Predsedníctva vlády ČSSR; Vsl. KNV; 21.9.1968, 5 s.

Zápisnica z 28. zasadnutia MsNV v Košiciach; 25.9.1968, 23 s.

Protest sovietskeho velenia proti ničeniu pamätníkov; Vsl. KNV predsedom ONV vo Východoslovenskom kraji; 
27.9.1968, 6 s.

Škody spôsobené vojskami VZ vo Východoslovenskom kraji (list KNV ministerstvu národohospodárskeho plánovania 
ČSSR); 14.10.1968, 2 s.

Uznesenie Rady Vsl. KNV z 31.10.1968 číslo 303, k informácii o plnení uznesenia rady 261/68 – konsolidačných 
opatrení; 5 s.

Listy predsedu Komisie SNR pre NV predsedom ONV Košice a Prešov vo veci zabezpečenia verejného poriadku 
v nastávajúcich dňoch; 12.11.1968, 5 s.

Blahoprajný list Vsl. KV KSS, KNV a KV NF predstaviteľom Zakarpatskej oblasti USSR; 29.12.1968, 2 s.

II. Bezpečnostná situácia

Stanovisko rady Vsl. KNV z 8.4.1969 k udalostiam v Košiciach v dňoch 28.-29.3.1969, 2 s.

Správa o stave a vývoji trestnej činnosti, priestupkovosti, porušovaní socialistickej zákonnosti a verejného poriadku 
mesta; Komisia pre ochranu verejného poriadku a odbor pre vnútorné veci MsNV k Košiciach; na schôdzku rady 
MsNV v Košiciach 13.9.1968; 13 s.

Uznesenie Rady Vsl. KNV z 13.11.1968 číslo 310 k bezpečnostnej situácii v kraji; 1 s.

Ďalekopis ministra vnútra SSR predsedom KNV (pred pohrebom J. Palacha); Rada Vsl. KNV predsedom ONV v kraji; 
24.1.1969, 2 s.

III. Tzv. očista štátneho a   hospodárskeho aparátu a   materiály súvisiace s „normalizáciou“

Uznesenie Rady Vsl. KNV z 10.6.1969 číslo 132 o zrušení uznesenia Rady Vsl. KNV číslo 231 z 22.6.1968; 1 s.

IV. Problematika ŠtB

(v archíve sa nenachádzajú materiály)

V. Iné rôzne materiály

Správa o cirkevno-politickej situácii vo Východoslovenskom kraji a o zabezpečení uznesenia vlády o povolovaní 
činnosti grécko-katolíckej cirkve; Vsl. KNV, odbor školstva a kultúry; pre schôdzu Rady Vsl. KNV; jún 1968, 7 s.

Stanovisko rady Vsl. KNV z 8.4.1969 k federalizácii ČSSR; 10.10.1968, 5 s. + príloha: Neodlučiteľná úloha čsl. federácie 
– intenzívnejšie riešenie medzioblastných vzťahov; 10.10.1968, 12 s. 

Akčný program Vsl. KNV; október 1968, 24 s.

Správa o cirkevno-politickej situácii na úseku pravoslávnej a grécko-katolíckej cirkve; Vsl. KNV, odbor školstva 
a kultúry; pre schôdzu Rady Vsl. KNV; december 1968, 18 s.



List Rady Vsl. KNV k zrušeniu KNV; podpredsedovi vlády SSR; 3.3.1969, 9 s.

Zápisnica o priebehu 22. posledného plenárneho zasadnutia Vsl. KNV; 30.6.1969, 17 s. (posledné zasadnutie pred 
zrušením KNV)


