
I. Vstup sovietskych vojsk v auguste 1968 a dočasný pobyt

zoznam dokumentov v   predmetnej krabici

materiály dr. Kóňu – preberacie zoznamy (v osobitnej zložke)

1968

Stanovisko mimoriadneho plenárneho zasadnutia ONV v Michalovciach k súčasnej politickej situácii v našej vlasti; 
23.8.1968, 1 s.

Stanovisko rady ONV v Prešove o súčasnej politickej situácii; 24.8.1968, 2 s.

List MsV KSS v Poprade všetkým ZO KSS a občanom mesta k súčasnej situácii; 27.8.1968, 1 s.

Podtatranské noviny; 27.8.1968, 2 s.

List OV ČSZM v Poprade L. Svobodovi a A. Dubčekovi; 28.8.1968, 2 s.

Výzva ONV v Michalovciach k súčasnej politickej situácii; 31.8.1968, 1 s.

Stanovisko pléna ONV v Humennom o súčasnej politickej situácii; august 1968, 4 s.

Stanovisko rady MsNV v Kežmarku k súčasnej situácii; august 1968, 1 s.

Zoznam zranených a zavraždených osôb v okrese Poprad; august 1968 (+ duplikát)

1969

Uznesenie rady Zsl. KV KSS z 3.schôdzky zo dňa 11.2.1969 k opatreniam vlády ČSSR číslo 460 zo dňa 17.12.1968 
o naliehavom zabezpečení mimoriadnej bytovej výstavby pre Československú ľudovú armádu; 11.2.1969, 2 s.

Informácia o zásobovaní sovietskych vojsk; Ministerstvo obchodu SSR k osobnej informácii členov vlády; 
11.3.1969, 4 s.

List podpredsedu vlády ČSSR predsedovi vlády SSR; 25.3.1969, 2 s. 

Správa o priebehu udalostí na Slovensku v súvislosti s hokejovým zápasom medzi ČSSR a ZSSR v dňoch 21.3.1969 
s 28.3.1969; MV SSR; tajné; nedatované, 12 s.

Uznesenie Rady ONV v Michalovciach č. 67 zo 4.4.1969 k súčasnej politickej situácii; 4.4.1969, 1 s.

Návrh zásad zákona o náhrade škôd spôsobených v súvislosti s dočasným pobytom sovietskych vojsk na území 
ČSSR + návrh zákona FZ + návrh zásad na zisťovanie a poskytovanie náhrad za škody; 5.5.1969, 12 s.

Informácia k materiálu Vládneho zmocnenca pre záležitosti sovietskych vojsk dočasne umiestnených na území 
ČSSR č. 060/1969 – Návrh smerníc pre vyšetrovanie a likvidáciu škôd spôsobených v súvislosti s dočasným 
pobytom sovietskych vojsk na území ČSSR; tajné; 5.5.1969, 8 s.

Program rokovania vlády ČSSR, ČSR a SSR o vydaní vykonávacích smerníc vo vnútornom obchode v súvislosti so 
Zmluvou o dočasnom pobyte sovietskych vojsk na území ČSSR; podpredseda vlády ČSSR predsedovi vlády SSR; 
7.7.1969, 6 s.

Správa o plnení Zmluvy medzi vládami ČSSR a ZSSR o dočasnom pobyte sovietskych vojsk na území ČSSR 
a dodatkových dohôd k tejto Zmluve; pre schôdzu vlády SSR; tajné; 8.7.1969, 22 s.

Uznesenie vlády SSR z 16.7.1969 číslo 213 k postupu pri vyšetrovaní, uplatňovaní a likvidácii škôd, ktoré vznikli 
československým občanom, inštitúciám, alebo občanom tretích štátov, nachádzajúcich sa na území ČSSR, v čase od
18.10.1968 v súvislosti s dočasným pobytom sovietskych vojsk na území ČSSR; 16.7.1969, 12 s.



Správa o požiadavke predstaviteľa sovietskeho velenia v Bratislave na jeho priestorové umiestnenie – návrh 
riešenia; MV SSR, odbor obrany a bezpečnosti pri vláde SSR; pre schôdzu vlády SSR; tajné; 16.10.1969, 8 s.

Riešenie bytového problému pre sovietske vojská; ONV Rožňava predsedovi vlády SSR; 22.12.1969, 2 s. + odpoveď 
ÚV KSS a vyjadrenie úradu vlády SSR, 3 s.

1970

Návrh na uznesenie vlády SSR k návrhu smerníc vlády SSR pre národné výbory k Zmluve o podmienkach 
dočasného pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR; MV SSR; pre rokovanie vlády SSR; 3.4.1970, 8 s.

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo Zmluvy medzi vládami ČSSR a ZSSR o dočasnom pobyte sovietskych 
vojsk na území ČSSR a dodatkových dohôd k tejto Zmluve; MV SSR predsedovi vlády SSR; 20.4.1970, 7 s.

Podklady k plneniu Dohody o poskytovaní vzájomnej právnej pomoci vo veciach spojených s dočasným pobytom 
sovietskych vojsk na území ČSSR za obdobie od 30.9.1969 do 31.3.1970; Generálna prokuratúra SSR vláde SSR; 
30.4.1970, 5 s.

Uznesenie vlády SSR z 13.5.1970 číslo 148 k návrhu smerníc vlády SSR pre národné výbory k Zmluve 
o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR; 13.5.1970, 1 s.

Uznesenie vlády SSR z 15.7.1970 číslo 235 k správe o plnení Zmluvy medzi vládami ČSSR a ZSSR o dočasnom 
pobyte sovietskych vojsk na území ČSSR a dodatkových dohôd k tejto Zmluve; tajné; 15.7.1970, 3 s.

Požiadavky sovietskeho veliteľstva vo Zvolene na stavebné práce; J. Lenárt, prvý tajomník ÚV KSS predsedovi vlády 
SSR; 21.8.1970, 4 s.

Uznesenie vlády SSR z 18.11.1970 číslo 360 k správe o plnení Zmluvy medzi vládami ČSSR a ZSSR o dočasnom 
pobyte sovietskych vojsk na území ČSSR a dodatkových dohôd k tejto Zmluve; tajné; 18.11.1970, 2 s.

Správa o plnení Zmluvy medzi vládami ČSSR a ZSSR o dočasnom pobyte sovietskych vojsk na území ČSSR 
a dodatkových dohôd k tejto Zmluve; Úrad vlády SSR; materiál pre schôdzku vlády SSR; tajné; 28.10.1970, 8 s.

1971

Poďakovanie veliteľstva Irkutsko-Pinskej divízie vo Zvolene za pomoc pri vybudovaní Domu dôstojníkov vo Zvolene;
Sekretariát predsedu SNR sekretariátu predsedu vlády SSR; 18.5.1971, 2 s.

Správa o výstavbe bytov a iných zariadení pre Sovietsku armádu umiestnenú v SSR; Slovenská plánovacia komisia 
Ministerstvu financií SSR; prísne tajné; 14.6.1971, 10 s. + príloha: Limity investičnej výstavby pre potreby 
sovietskych vojsk realizované v roku 1971; Slovenská plánovacia komisia; príloha k neznámemu dokumentu; 
nedatované, 12  tab.

Zoznam investičných akcií pre Sovietsku armádu v Stredoslovenskom kraji; prísne tajné; 9.7.1971, 2 s.

Zoznam investičných akcií pre Sovietsku armádu vo Východoslovenskom kraji; prísne tajné; 9.7.1971, 2 s.

Zoznam investičných akcií pre Sovietsku armádu v Západoslovenskom kraji; prísne tajné; 9.7.1971, 2 s.

Výkaz o výške finančných prostriedkov uhradených na výstavbu bytov, výstavbu školy a inú výstavbu pre 
príslušníkov sovietskej armády umiestnených v Jelšave; predseda ONV v Spišskej Novej Vsi riaditeľovi vojensko-
ekonomického odboru Slovenskej plánovacej komisie; tajné; 15.7.1971, 1 s.

Správa o výstavbe bytov a iných zariadení pre sovietske vojská umiestnené na území SSR; vláda SSR; materiál na 
rokovanie predsedníctva vlády SSR; prísne tajné; júl 1971, 8 s.



List Štátnej banky Československej – hlavný ústav pre Slovensku predsedovi Západoslovenského KV KSS (vec: 
financovanie investičných akcií pre Sovietsku armádu); prísne tajné; 28.10.1971, 1 s.

List Štátnej banky Československej – hlavný ústav pre Slovensku predsedovi Stredoslovenského KV KSS (vec: 
financovanie investičných akcií pre Sovietsku armádu); prísne tajné; 28.10.1971, 1 s.

List Štátnej banky Československej – hlavný ústav pre Slovensku predsedovi Východoslovenského KV KSS (vec: 
financovanie investičných akcií pre Sovietsku armádu); prísne tajné; 28.10.1971, 1 s.

1972

Usporiadanie finančných a majetkovo-právnych otázok súvisiacich s dočasným pobytom sovietskych vojsk na 
území ČSSR; podpredseda Zsl. KV KSS námestníkovi ministra financií SSR; 14.2.1972, 2 s.

Usporiadanie finančných a majetkovo-právnych otázok súvisiacich s dočasným pobytom sovietskych vojsk na 
území ČSSR; podpredseda Ssl. KV KSS námestníkovi ministra financií SSR; 14.2.1972, 3 s.

Usporiadanie finančných a majetkovo-právnych otázok súvisiacich s dočasným pobytom sovietskych vojsk na 
území ČSSR; podpredseda Vsl. KV KSS námestníkovi ministra financií SSR; 23.2.1972, 8 s.

Investičné prostriedky na dofinancovanie nákladov pre sovietske vojská za rok 1971; 7.4.1972, 3 s.

Návrh na riešenie niektorých finančných otázok spojených s dočasným pobytom sovietskych vojsk na území ČSSR; 
materiál pre schôdzu predsedníctva vlády ČSSR; tajné; máj 1972, 12 s.

Postup čs. orgánov a organizácií pri výstavbe obytných domov a iných objektov pre príslušníkov Strednej skupiny 
vojsk, dočasne umiestnených na území ČSSR a pri riešení majetkovo-právnych otázok s touto výstavbou 
súvisiacich; Zmocnenec vlády ČSSR pre záležitosti dočasného pobytu sovietskych vojsk v ČSSR; pre plenárnu 
schôdzu vlády; tajné; 21.7.1972, 13 s.

Uznesenie vlády SSR zo 16.8.1973 číslo 343 k riešeniu niektorých finančných otázok spojených s dočasným 
pobytom sovietskych vojsk na území ČSSR; tajné; 16.8.1972, 2 s.

Zrýchlenie výstavby objektov pre Sovietsku armádu – uvoľnenie finančných prostriedkov; Ministerstvo financií SSR;
tajné; 20.12.1972, 1 s.

Ozveny histórie – vlastivedná príloha Podtatranských novín; 3/1990, 8 s. (odtlačok z denníka Pravda č.127/1970) + 
plagát propagujúci výstavu „August 1968“ v Podtatranskom múzeu


