
Vstup sovietskych vojsk v auguste 1968 – časť V.: Zmluva medzi vládami ČSSR a ZSSR o dočasnom 
pobyte sovietskych vojsk, akcie vysokoškolákov, previerky a iné dokumenty

Zoznam materiálov pre účely analýzy historických udalostí rokov 1967-70 (1-144)

Hlásenie o manifestácii vysokoškolákov z Pedagogickej fakulty UK Trnava; KS ZNB Správa VB Bratislava; 21.3.1968, 
1 s. / Hlásenie o manifestácii študentov VŠP v Nitre, OO-VB Nitra pre KS ZNB S-VB a ŠtB Bratislava; 16.3.1968, 1 s.

Stanovisko k rehabilitáciám príslušníkov ZNB; KS ZNB Bratislava; 8.4.1968, 4 s.

Hlásenie o vstupe sovietskych vojsk do Bratislavy; MS VB Bratislava; 21.8.1968, 2 s.

Hlásenie o udalostiach z 21.8.1968 v Bratislave; MS VB Bratislava; 21.8.1968, 2 s.

Zákaz ciest príslušníkov ZNB do kapitalistických štátov; KS ZNB Správa VB; 7.9.1968, 1 s.

Nariadenie o hlásení dopravných nehôd, na ktorých mali podiel vojská VZ; KS ZNB Správa VB Bratislava; 12.9.1968, 
1 s.

Hlásenie o ťažko zranených osobách v Bratislave; MS VB Bratislava; 30.9.1968, 1 s.

Záznam z návštevy bytu plk. Viliama Šalgoviča; Slovenská správa MV pre MV ČSSR; 22.10.1968, 3 s.

Pokyny MV ČSSR v súvislosti s novembrovým zasadnutím pléna ÚV KSČS a oslavami MDŠ pre krajských náčelníkov; 
KS ZNB Bratislava okresným náčelníkom; 14.11.1968, 2 s.

Poznatky o pripravovaných akciách v období konania plenárnych zasadnutí ÚV KSČS a ÚV KSS a osláv 
Medzinárodného dňa študentstva; KS ZNB Bratislava; prísne tajné, pilné!; 14.11.1968, 5 s.

Poznatky získané v súvislosti so súčasnou situáciou (plénum ÚV KSČ a MDŠ); KS ZNB Bratislava pre MV ČSSR; 
14.11.1968, 2 s.

Poznatky získané v súvislosti so súčasnou situáciou (plénum ÚV KSČ a MDŠ); KS ZNB Bratislava pre MV ČSSR; 
15.11.1968, 2 s.

Poznatky získané v súvislosti so súčasnou situáciou (plénum ÚV KSČ a MDŠ); KS ZNB Bratislava pre MV ČSSR; 
16.11.1968, 5 s.

Poznatky získané v súvislosti so súčasnou situáciou (plénum ÚV KSČ a MDŠ); KS ZNB Bratislava pre MV ČSSR; 
17.11.1968, 2 s.

Poznatky získané v súvislosti so súčasnou situáciou (plénum ÚV KSČ a MDŠ); KS ZNB Bratislava pre MV ČSSR; 
18.11.1968, 2 s.

Poznatky získané v súvislosti so súčasnou situáciou (plénum ÚV KSČ a MDŠ) ku dňu 20.11.1968; KS ZNB Bratislava 
pre MV ČSSR; 21.11.1968, 2 s.

Poznatky získané v súvislosti so súčasnou situáciou (plénum ÚV KSČ a MDŠ); KS ZNB Bratislava pre MV ČSSR; prísne
tajné, pilné!; 27.11.1968, 3 s.

Záznam z rokovania so zástupcom sovietskej armády v Trenčíne zo dňa 18.12.1968; 3 s.

Informácia o zabezpečení oficiálneho styku medzi predstaviteľmi SSR a vojskami Varšavskej zmluvy na území 
Slovenska; MV SSR; nedatované, 2 s.

1969

Správa o činnosti na úseku pasov a víz na Slovensku za rok 1968; MV SSR; nedatované, 10 s.



List OV KSS v Trenčíne o neprístojnom správaní sa sovietskych vojakov; 2.1.1969, 2 s. (viď dokument „Správa 
o výskyte nežiaducich javov medzi sovietskymi jednotkami a občanmi na Slovensku; MV SSR G. Husákovi; 
7.1.1969, 5 s“)

Záznam z rokovania so zástupcom sovietskej armády v Trenčíne zo dňa 18.12.1968; MV SSR pre G. Husáka; 
7.1.1969, 4 s.

Správa o výskyte nežiaducich javov medzi sovietskymi jednotkami a občanmi na Slovensku; MV SSR G. Husákovi; 
7.1.1969, 5 s.

Zákroky sovietskych vojakov proti našim občanom; nedatované, 2 s. (viď dokument „Správa o výskyte nežiaducich 
javov medzi sovietskymi jednotkami a občanmi na Slovensku; MV SSR G. Husákovi; 7.1.1969, 5 s“)

Rušenie televízneho signálu sovietskymi vysielačkami; Správa Rádiokomunikácií Bratislava na MV SSR; 13.1.1969, 2
s.

Informácia o proteste vládnemu zmocnencovi ZSSR; Vládny zmocnenec pre záležitosti sovietskych vojsk dočasne 
umiestnených na území ČSSR pre MV SSR; 14.1.1969, 1 s.

Správa o štátobezpečnostnej situácii na Slovensku; MV SSR pre G. Husáka; prísne tajné; 20.1.1969, 20 s.

Správa o poznatkoch získaných k súčasnej situácii v ČSSR zo dňa 20.1.1969; MV SSR pre G. Husáka; prísne tajné; 
20.1.1969, 7 s.

Správa o poznatkoch získaných k súčasnej situácii v ČSSR zo dňa 20.1.1969; MV SSR pre G. Husáka; prísne tajné; 
20.1.1969, 7 s. (v porovnaní s predchádzajúcim dokumentom rovnakého názvu chýba 1 strana, 1 strana je 
doplnená)

Správa o poznatkoch získaných k súčasnej situácii v ČSSR zo dňa 20.1.1969; prísne tajné (chýbajúca strana 
z dokumentu „Správa o poznatkoch získaných k súčasnej situácii v ČSSR zo dňa 20.1.1969; MV SSR pre G. Husáka; 
prísne tajné; 20.1.1969“)

Správa o manifestácii študentov a výskyte nápisov; MV SSR pre ÚV KSS (G. Husák); 20.1.1969, 2 s.

Plán organizačného zabezpečenia bezpečnostných opatrení v súvislosti s politickou situáciou v ČSSR (tragická smrť 
Jána Palacha v Prahe); MV SSR; tajné; 20.1.1969, 2 s. (ťažko čitateľné)

Hlásenie o bezpečnostných opatreniach v Západoslovenskom kraji v zmysle RMV č. 3/69 a úloh daných na porade 
u MV konanej dňa 20.1.1969 (Palach); KS ZNB Bratislava pre MV SSR; 20.1.1969, 3 s.

Správa o poznatkoch k súčasnej situácii; MV SSR pre ÚV KSS (G. Husák); tajné; 21.1.1969, 4 s.

Správa o situácii v meste Bratislava v čase od 06.00 do 15.00 dňa 21.1.1969; MS VB Bratislava pre KS ZNB – S-VB; 
21.1.1969, 2 s. (+ duplikát)

Hlásenie o „Mimoriadnych udalostiach k zabezpečeniu kľudu a poriadku“ k 16.00 hodine 21.1.1968; Správa VB 
Bratislava pre MV SSR; 21.1.1969, 1 s. (+ duplikát)

Správa o poznatkoch získaných k súčasnej situácii v ČSSR k 18.00 dňa 21.1.1969; autor neuvedený; nedatované, 4 
s.

Správa o vývoji situácie v súvislosti so samovraždou Jána Palacha; autor neuvedený; nedatované, 6 s.

Správa o situácii v Západoslovenskom kraji k 05.00 dňa 22.1.1969; Správa VB Bratislava pre MV SSR; 22.1.1969, 2 s.
(+ duplikát)



Správa o situácii v meste Bratislava v čase od 05.00 do 14.00 dňa 22.1.1969; MS VB Bratislava pre KS ZNB – S-VB; 
22.1.1969, 2 s. (+ duplikát)

Hlásenie o „Mimoriadnych udalostiach k zabezpečeniu kľudu a poriadku“ k 16.00 dňa 22.1.1969; MS VB Bratislava 
pre KS ZNB – S-VB; 22.1.1969, 2 s. (+ duplikát)

Správa o poznatkoch získaných o činnosti rozviedok a diplomatov zo dňa 1.1.1969; MV SSR pre G. Husáka prísne 
tajné; 22.1.1969, 4 s.

Správa o poznatkoch získaných k súčasnej situácii zo dňa 22.1.1969; MV SSR pre predsedu SNR; prísne tajné; 
22.1.1969, 4 s.

Mimoriadna správa o letáku proti G. Husákovi; MS VB Bratislava pre ZNB Správa VB; 22.1.1969, 1 s.

Opis letáku proti G. Husákovi, okrem iného proti spôsobu federalizácie; nedatované, avšak implicitne 22.1.1969 
(viď dokument „Mimoriadna správa o letáku proti G. Husákovi“), 1 s.

Správa o situácii v meste Bratislava v čase od 05.00 do 15.00 dňa 23.1.1969; MS VB Bratislava pre KS ZNB – S-VB; 
23.1.1969, 2 s.

Správa o poznatkoch získaných k súčasnej situácii zo dňa 23.1.1969; MV SSR pre predsedu SNR; prísne tajné; 
23.1.1969, 4 s.

Hlásenie o pokuse o samovraždu upálením – Ján Gábor; KS ZNB S-VB; 23.1.1969, 2 s. (+ duplikát)

Opatrenia v súvislosti s pohrebom J. Palacha; MV SSR pre KS ZNB, S-ŠtB, S-VB; 23.1.1969, 2 s. (1 strana duplikát)

Opatrenia v súvislosti s pohrebom J. Palacha; MV SSR pre KS ZNB, S-ŠtB, S-VB; 23.1.1969, 2 s. (dva rovnaké 
dokumenty tohto názvu)

Správa o štátobezpečnostnej situácii zo dňa 23.1.1969; MV SSR pre G. Husáka; prísne tajné; 24.1.1969, 4 s.

Správa o štátobezpečnostnej situácii zo dňa 23.1.1969; MV SSR pre predsedu SNR; prísne tajné; 24.1.1969, 6 s.

Správa o situácii v meste Bratislava v čase od 15.00 do 05.00 dňa 24.1.1969; MS VB Bratislava pre KS ZNB – S-VB; 
24.1.1969, 1 s.

Hlásenie o „Mimoriadnych udalostiach k zabezpečeniu kľudu a poriadku“ k 16.00 dňa 24.1.1969; Správa VB 
Bratislava pre MV SSR; 24.1.1969, 1 s.

Výzva MV SSR k obyvateľom SSR; MV SSR pre MV ČSR; 24.1.1969, 1 s.

Stanovisko príslušníkov-komunistov MV SSR k súčasnej politickej situácii; 24.1.1969, 2 s.

Stanovisko ÚV Slovenského odborového zväzu pracovníkov bezpečnostných a ozbrojených zložiek k súčasnej 
vnútropolitickej situácii; 24.1.1969, 1 s.

Informácia o účastníkoch pohrebu J. Palacha zo Slovenska; MV SSR pre MV ČSR; tajné; 24.1.1969, 3 s.

Správa o situácii v meste Bratislava dňa 25.1.1969; MS VB Bratislava pre KS ZNB – S-VB; 25.1.1969, 6 s.

Hlásenie o denných udalostiach; MV SSR pre MV ČSSR; tajné; 25.1.1969, 2 s.

Správa o poznatkoch získaných k situácii v ČSSR zo dňa 24.1. na 25.1.1969; MV SSR pre predsedu vlády SSR; prísne 
tajné; 25.1.1969, 5 s.

Správa o poznatkoch získaných k súčasnej situácii zo dňa 25.1.1969 (v sprievodnom liste je uvedený dátum 
24.1.1969); MV SSR pre predsedu SNR; prísne tajné; 25.1.1969, 3 s.



Správa o poznatkoch získaných k súčasnej situácii zo dňa 26.1.1969 (v sprievodnom liste nie je uvedený dátum, 
ku ktorému sa vzťahuje správa); MV SSR pre G. Husáka; prísne tajné; 25.1.1969, 4 s.

Poznatky získané k súčasnej štátobezpečnostnej situácii zo dňa 27.1.1969 (v sprievodnom liste je uvedený 
dátum 24.1.1969); MV SSR pre G. Husáka; prísne tajné; 25.1.1969, 4 s.

Hlásenie o „Mimoriadnych udalostiach k zabezpečeniu kľudu a poriadku“ k 6.00 dňa 26.1.1969; S-VB Bratislava pre
MV SSR; 26.1.1969, 2 s. ; pokus o samovraždu upálením – Jozef Galan, Pavel Janač

Hlásenie o pokuse o samovraždu upálením Pavla Janača; Správa VB Bratislava pre MV SSR; 26.1.1969, 1 s.

Správa o poznatkoch získaných k súčasnej situácii zo dňa 26.1.1969; MV SSR pre G. Husáka; prísne tajné; 
27.1.1969, 4 s.

Problematika umiestnenia sovietskych vojsk v Bratislave; tajomník Rady obrany SSR vedúcemu úradu vlády SSR; 
tajné; 28.1.1969, 3 s.

Poznatky získané k súčasnej štátobezpečnostnej situácii zo dňa 29.1.1969 (v sprievodnom liste je uvedený 
dátum 28.1.1969); MV SSR pre G. Husáka; prísne tajné; 29.1.1969, 3 s.

Správa o poznatkoch získaných k súčasnej situácii zo dňa 30.1.1969; MV SSR pre G. Husáka; prísne tajné; 
31.1.1969, 4 s.

Správa o poznatkoch získaných k súčasnej situácii zo dňa 11.2.1969; MV SSR pre G. Husáka; prísne tajné; 
12.2.1969, 5 s.

Správa o poznatkoch získaných k súčasnej situácii zo dňa 18.2.1969; MV SSR pre G. Husáka; prísne tajné; 
19.2.1969, 4 s.

Správa o poznatkoch získaných k súčasnej situácii zo dňa 19.2.1969; MV SSR pre G. Husáka; prísne tajné; 
20.2.1969, 6 s.

Realizácia uznesenia predsedníctva ÚV KSČ z 5.2.1969 patrí do výlučnej pôsobnosti národných MV; MV ČSSR pre 
MV SSR; tajné; 16.3.1969, 2 s.

Správa o poznatkoch získaných k súčasnej štátobezpečnostnej situácii na Slovensku zo dňa 21.3.1969; MV SSR pre 
G. Husáka; prísne tajné; 21.3.1969, 8 s. (zlá čitateľnosť)

Informácie čs. rozviedky: situácia medzi čs. študentmi v NSR; MV ČSSR pre MV SSR; prísne tajné; 26.3.1969, 2 s.

Správa o priebehu  udalostí na Slovensku v súvislosti s hokejovým zápasom medzi ČSSR  a ZSSR v dňoch 21.3. 
a 28.3.1969; MV SSR; nedatované, 9 s.

Prehľad opatrení MV SSR vykonaných v súvislosti s narušovaním verejného poriadku v dňoch 28.a 29.3.1969; MV 
SSR;  tajné; nedatované, 2 s.

Protestný list proti zákroku VB v Bratislave dňa 28.3.1969; účastníci protestného zhromaždenia 
Chemickotechnologickej fakulty SVŠT Bratislava; 31.3.1969, 1 s.

Správa o vyhodnotení situácie na úseku verejného poriadku v súvislosti s dočasným pobytom sovietskych vojsk na 
území SSR od  1.9.1968 do 31.3.1969; nedatované; 4 s.

Správa o priebehu udalostí v súvislosti s hokejovým zápasom medzi ČSSR a ZSSR v Českej socialistickej republike; 
autor neuvedený, nedatované, 7 s.

Požiadavka o dodanie motorových vozidiel GAZ a obrnených transportérov; MV SSR Ministerstvu národnej obrany;
tajné; 2.4.1969, 2 s.



Prehľad opatrení MV ČSSR v súvislosti s vážnou vnútropolitickou situáciou, ktorá vznikla v dôsledku provokačných 
akcií v noci z 28. na 29.3.1969; MV ČSSR; 3.4.1969, 3 s.

Úlohy pre náčelníkov správ ŠtB v súvislosti so súčasnou vnútropolitickou situáciou; MV SSR HS-ŠtB; pilné, prísne 
tajné; 3.4.1969, 2 s.

Úlohy pre náčelníkov správ ŠtB v súvislosti so súčasnou vnútropolitickou situáciou; MV SSR pre Správy VB, MS VB; 
tajné; 3.4.1969, 4 s.

Podporná rezolúcia CV KSS Školy MV v Žiline k prehláseniu predsedníctva ÚV KSČ z 2.4.1969; 3.4.1969, 1 s.

Úlohy pre MV SSR na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti osôb na území SSR; MV SSR; tajné; 4.4.1969,
3 s.

Správa MV SSR o opatreniach pre zabezpečenie verejného poriadku; MV SSR; tajné; 4.4.1969, 4 s.

Prehľad dopravných nehôd sovietskych vojakov a iných konaní príslušníkov ZSSR dislokovaných v jednotlivých 
posádkach na Slovensku; MV SSR vládnemu zmocnencovi pre styk s velením vojsk ZSSR; 15.4.1969, 5 s.

Opatrenia vykonané Ministerstvom vnútra SSR v súvislosti s uznesením vlády ČSSR pre zabezpečenie verejného 
poriadku; MV SSR pre MV ČSSR; tajné, pilné!; 15.4.1969, 3 s.

Správa o stave emigrácie na Slovensku po 21.8.1968; materiál pre schôdzu vlády SSR; MV SSR; prísne tajné; 
16.4.1969, 7 s.

Správa o stave emigrácie na Slovensku po 21.8.1968; materiál pre schôdzu vlády SSR; MV SSR; prísne tajné; 
16.4.1969, 7 s. (lepšia čitateľnosť ako u predchádzajúceho dokumentu toho istého názvu) ; podľa zoznamu: „Stav 
na úseku emigrácie čsl. občanov (21.8.1968-1.4.1969)

Poznatky k situácii na vysokých školách; HS ŠtB; 17.4.1969, 2 s.

Dohoda medzi vládou a vládou ZSSR o poskytovaní vzájomnej právnej pomoci vo veciach spojených s dočasným 
pobytom sovietskych vojsk na území ČSSR; Zbierka pokynov HV VB; tajné; 24.4.1969, 3 s.

Prehľad o straníckom riešení príslušníkov ZNB za roky 1968-1969 a ilegálny pobyt blízkych príbuzných od roku 
1969 – vyžiadanie; KS ZNB Bratislava pre MS VB Bratislava; 24.4.1969, 2 s.

Súčasný stav, klady a nedostatky pri prevádzaní Zmluvy z 18.10.1968 a Dohody zo 7.2.1969 do praktického života; 
Právny odbor MV SSR; 5.5.1969, 2 s.

Protest vládneho splnomocnenca ZSSR k udalostiam v marci 1969; MV ČSSR pre MV SSR; tajné; Správa 
o výsledkoch vyšetrovania trestnej činnosti spáchanej v súvislosti s udalosťami zo dňa 28. a 29.3.1969; MV SSR 
vládnemu splnomocnencovi pre záležitosti sovietskych vojsk dočasne umiestnených na území ČSSR; tajné, 
22.5.1969, 6 s.

Pokyny MV SSR na likvidáciu protištátnych hesiel a letákov; MV SSR viacerým adresátom; 11.6.1969, 4 s.

Rušenie pokoja v kúpeľoch Sliač; minister zdravotníctva SSR ministrovi vnútra SSR; 16.6.1969, 2 s.

Vyhodnotenie operatívneho šetrenia a rozpracovávania prípadu poškodenia bytu s. Viliama Šalgoviča z 25.8.1968; 
MS VB Bratislava; 4.7.1969, 3 s.

Rušenie pokoja v kúpeľoch Sliač; Vládny zmocnenec pre záležitosti sovietskych vojsk dočasne umiestnených na 
území ČSSR pre MV SSR; 9.7.1969, 2 s.

Pokyny v súvislosti s 29.8.1969 – štátnym sviatkom SSR, po línii národných výborov - likvidácia protištátnych hesiel 
po línii národných výborov; Nám. MV SSR, 9.7.1969, 2 s.



Pokyny v súvislosti s 29.8.1969 – štátnym sviatkom SSR, po línii národných výborov - likvidácia protištátnych hesiel 
po línii národných výborov; Nám. MV SSR, 9.7.1969, 2 s. (dva zhodné dokumenty)

Informácia MV MĽR o zámeroch NATO voči ČSSR; MV ČSSR pre MV SSR; tajné; 28.7.1969, 4 s.

Stanovisko námestníka MV SSR J. Gazdíka k vývoju po 24.8.1968; J. Gazdík pre MV ČSSR; 1.8.1969, 2 s.

Informatívna správa o vízových cudzincoch z kapitalistických štátov ku dňu 19.8.1969; Správa pasov a víz MV SSR; 
20.8.1969, 3 s.

Informatívna správa o vízových cudzincoch z kapitalistických štátov ku dňu 20.8.1969; Správa pasov a víz MV SSR; 
21.8.1969, 2 s.

Informatívna správa o vízových cudzincoch z kapitalistických štátov ku dňu 21.8.1969; Správa pasov a víz MV SSR; 
22.8.1969, 2 s.

Informatívna správa o vízových cudzincoch z kapitalistických štátov ku dňu 22.8.1969; Správa pasov a víz MV SSR; 
23.8.1969, 2 s.

Požiadavka MV SSR vedúcemu taj. Zsl. KV KSS na vyzdvihnutie nových pracovníkov do funkcií na MV SSR; 
29.9.1969, 2 s.

Pokyny na previerky a hodnotenie pracovníkov ZNB; KS ZNB Správa VB Bratislava; tajné; 6.10.1969, 3 s.

Správa o požiadavke predstaviteľov sovietskeho velenia na jeho priestorové umiestnenie – návrh riešenia; MV SSR,
Odbor obrany a bezpečnosti pri Vláde SSR; pre schôdzu vlády SSR; tajné; 16.10.1969, 9 s.

Výpis úloh zo 6. Zasadnutia HS-ŠtB MV SSR zo dňa 10.10.1969 k bodu „Opatrenia k ochrane sovietskych vojsk na 
území Slovenska“; MV SSR, HS-ŠtB; 20.10.1969, 3 s.

Informácie čs. rozviedky: činnosť slovenskej emigrácie v NSR - „Stanovisko predsedníctva Slovenského európskeho 
hnutia k vývodom min. vnútra gen. E. Pepicha“; MV ČSSR pre MV SSR (september 1969); prísne tajné; 30.10.1969, 
2 s.

Správa o organizátoroch a iniciátoroch študentských akcií, ku ktorým je dokumentácia, alebo sa dajú 
dokumentovať; Náčelník HS VB MV SSR pre MV SSR; prísne tajné; 30.10.1969, 10 s.

Materiály súvisiace s ďalším postupom pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o dočasnom pobyte... ; Vládny 
zmocnenec pre záležitosti sovietskych vojsk dočasne umiestnených na území ČSSR pre MV SSR; 31.10.1969, 11 s.

Informácie k vnútropolitickej situácii – „K taktike pravicových živlov na vysokých školách“; MV ČSSR pre MV SSR; 
19.11.1969, 4 s.

Návrh ďalších opatrení k zamedzeniu nelegálneho opustenia ČSSR; MV SSR pre MV ČSSR (reakcia na list MV ČSSR - 
príloha); tajné; 24.11.1969, 4 s.

Informácie čs. rozviedky: „Postoje západných diplomatov k odchodu A. Dubčeka do diplomatických služieb“; MV 
ČSSR pre MV SSR; 25.11.1969, 2 s.

Správa o vyhodnotení príslušníkov ZNB; KS ZNB  Bratislava pre MV SSR; tajné; 28. 11.1969, 9 s.

Správa o vyhodnotení príslušníkov ZNB; KS ZNB  Košice pre MV SSR; tajné; 28. 11.1969, 3 s.

Vyhodnotenie príslušníkov ŠtB na Hlavnej správe ŠtB Bratislava; tajné; 28.11.1969, 3 s.

Vyhodnotenie príslušníkov VB na Hlavnom veliteľstve VB Bratislava; tajné; nedatované, 5 s.



Nesprávne politické a služobné postoje niektorých príslušníkov ZNB v roku 1968 v Stredoslovenskom kraji - správa; 
KS ZNB Banská Bystrica pre MV SSR; 29.11.1969, 7 s.

Pokyny ministra vnútra pre náčelníka sekretariátu vo veci evidencie príslušníkov ZNB, ktorí sú v šetrení 
v služobných, alebo v straníckych komisiách; tajné; 4.2.1970; 1 s. / príloha: Správa o nesprávnych politických 
a služobných postojoch niektorých príslušníkov ZNB v roku 1968 a o ich riešení v rámci MV SSR; autor neuvedený, 
18.12.1969, 5 s.

Prehľad o výskyte nelegálnych písomností od 9.9.1969 až do poslednej doby na území SSR, v celkovom počte 440 
prípadov; autor neuvedený; nedatované, 3 s.

Správa o vývoji situácie medzi vysokoškolskou mládežou na Slovensku; autor neuvedený; nedatované, 9 s.

Rozbor situácie v študentskom hnutí na území SSR; autor neuvedený; nedatované, 19 s.

Návrh opatrení na zabezpečenie ďalšej konsolidácie pomerov na vysokých školách, na vytvorenie priaznivých 
podmienok pre výchovnovzdelávaciu prácu...; autor neuvedený; nedatované, 5 s.

1970+

Správa o poznatkoch vzťahujúcich sa na činnosť niektorých pracovníkov redakcie a vydavateľstva Práca (v auguste 
1968 a neskôr); MV SSR pre I. tajomníka ÚV KSS, prísne tajné; 5.1.1970, 3 s. + anonymný list na L. Košťu; HS ŠtB 
pre MV SSR; prísne tajné; 22.12.1969, 3 s.

Prípad V. Belasová: správa KS ZNB Košice; 6.1.1970, 3 s. / rozsudok OS Košice-mesto, 11.12.1968, 9 s. / 
Pripomienky k písomným materiálom o predmetnom prípade; 11.1.1970, 2 s.

Správa o výsledkoch dokumentácie činnosti tzv. legálnych vysielačov v okrese Žilina a Čadca v auguste 1968; HV 
VB; tajné; 10.3.1970, 4 s.

Správa o opatreniach týkajúcich sa negatívnych postojov niektorých príslušníkov ŠtB; HS ŠtB pre MV SSR; tajné; 
6.4.1970, 3 s.

Správa o zmenách, ktoré nastali pri riešení negatívnych postojov príslušníkov na štábe CO Slovenska 
a u podriadených štábov; náčelník štábu CO v zastúpení pre MV SSR; tajné; 6.4.1970, 3 s.

Previerka systému branného zabezpečenia vysielačov a prešetrenie použitia ilegálnych vysielačiek v auguste 1968; 
materiál pre schôdzu vlády SSR; tajné; 1.6.1970, 7 s.

Správa o prešetrení zákroku príslušníkov VB v súvislosti s demoláciou bytu s. Šalgoviča v r. 1968; MV SSR, Inšpekcia 
ministra pre ministra vnútra SSR; 6.10.1970, 6 s.

Správa o stave vyšetrovania a vyhľadávania trestných činov spáchaných v súvislosti s príchodom spojeneckých 
vojsk v auguste 1968, za obdobie 1968-1969, riešených v roku 1970 po línii ŠtB na území Slovenska; MV SSR–
Správa vyšetrovania do rúk ministra; 4.11.1970, 3 s.

Záznam z porady konanej 17.2.1971 na FMV k problematike súčinnosti VB s ostatnými čs. a sovietskymi orgánmi 
podieľajúcimi sa na spracovaní a vybavovaní trestných činov, prečinov, priestupkov a škodných udalostí, na ktorých
sa zúčastnili osoby príslušné k sovietskym vojskám nachádzajú0cim sa na území ČSSR; MV ČSSR, Odbor VB, 
oddelenie prípravných konaní; tajné, 5.3.1971, 11 s.

Hodnotenie príslušníkov ZNB za ich postoje v roku 1968; CÚV KSS pri KS ZNB Bratislava; 12.5.1971, 7 s.

Prehľad o straníckom riešení príslušníkov ZNB za roky 1968-1969 a ilegálny pobyt blízkych príbuzných od roku 
1969 - predloženie; MS VB Bratislava pre KS ZNB Bratislava; 30.4.1973, 7 s.



Vyhodnotenie plnenia Zmluvy medzi vládami ČSSR a ZSSR o dočasnom... za rok 1973; MV SSR pre ministra; tajné; 
9.1.1974, 4 s.

Dokumenty uvedené v   zozname, no v   krabici neboli nájdené:

dokument č. 42 nenájdený; podľa zoznamu: Poznatky KS ZNB Bratislava k zasadnutiu ÚV KSČ a k MDŠ;

dokument č. 73 nenájdený: podľa zoznamu – Situačná správa súvisiaca s upálením J. Palacha;

dokument č. 86 nenájdený; podľa zoznamu: Rozbor situácie v študentskom hnutí na území SSR; pre G. Husáka; 
7.2.1969 (viď dokument „Rozbor situácie v študentskom hnutí na území SSR; autor neuvedený; nedatované, 19 s.“)

dokument či 95 nenájdený; podľa zoznamu: Správa o priebehu udalostí v súvislosti s hokejovým zápasom medzi 
ČSSR a ZSSR na Slovensku; viď dokument „Správa o priebehu  udalostí na Slovensku v súvislosti s hokejovým 
zápasom medzi ČSSR  a ZSSR v dňoch 21.3. a 28.3.1969; MV SSR; nedatované, 9 s.“

Dokumenty mimo zoznamu - v   jednom zväzku;  chronologicky usporiadané :

Hlásenie o „Mimoriadnych udalostiach k zabezpečeniu kľudu a poriadku“ k 16.00 dňa 24.1.1969; Správa VB 
Bratislava pre MV SSR; 24.1.1969, 1 s.

Správa o situácii v meste Bratislava v súvislosti so zhromaždením študentov v okolí Dom-kostola a Bratislavského 
hradu; MS VB Bratislava pre MV SSR; 21.1.1969, 3 s.

Hlásenie o manifestácii vysokoškolákov; MS VB Bratislava pre KS ZNB S-VB; 20.1.1969, 2 s.

Správa o situácii v meste Bratislava v čase od 19.00 do 05.00 dňa 22.1.1969; MS VB Bratislava pre KS ZNB – S-VB; 
22.1.1969, 2 s.

Správa o situácii v meste Bratislava v čase od 05.00 do 15.00 dňa 23.1.1969; MS VB Bratislava pre KS ZNB – S-VB; 
23.1.1969, 2 s.

Správa o situácii v meste Bratislava v čase dňa 24.1.1969; MS VB Bratislava pre MV SSR; 25.1.1969, 4 s.

Správa o situácii v meste Bratislava v čase od 15.00 do 05.00 dňa 24.1.1969; MS VB Bratislava pre KS ZNB – S-VB; 
24.1.1969, 1 s.

Správa o situácii v meste Bratislava v čase od 16.00 dňa 25.1.1969 do 05.00 dňa 26.1.1969; MS VB Bratislava pre 
KS ZNB – S-VB; 26.1.1969, 2 s.

Úradný záznam – pokus o samovraždu upálením; MS VB Bratislava; 21.1.1969, 2 s.

Záznam o výjazde hliadky na zistenie situácie na okolí UK a internátu na Suvorovovej ulici; KS-ZNB, Správa VB 
Bratislava; 26.1.1969, 1 s.


