III. Tzv. očista štátneho a bezpečnostného aparátu a (materiály) súvisiace s konsolidáciou / IV.
Problematika ŠtB
zoznam archívnych materiálov pre účely Komisie vlády SR pre analýzu historických udalostí rokov 1967-1970

III. Tzv. očista štátneho a bezpečnostného aparátu a (materiály) súvisiace s konsolidáciou:
Záznam z mimoriadnej schôdzky vlády SSR dňa 17.4.1969, 3 s.
Uznesenie vlády SSR z 5.9.1969 číslo 270 k návrhu na riešenie zákazu dovozu a rozširovania zahraničnej tlače, ktorej
obsah porušuje zákonom chránené záujmy, alebo medzinárodné dohody; 5.9.1969, 7 s. + príloha: Správa;
nedatované, 6 s.
Správa o opatreniach na konsolidáciu pomerov na vysokých školách v SSR a návrh na realizáciu platovej úpravy
vysokoškolských učiteľov; Ministerstvo školstva SSR; 23.9.1969, 5 s.
Návrh opatrení na organizačné zabezpečenie plnenia niektorých uznesení predsedníctva vlády ČSSR; Úrad vlády SSR;
tajné; 4.12.1969, 4 s.
Správa o súčasnej situácii na vysokých školách v súvislosti s nadchádzajúcim výročím smrti Jána Palacha a opatrenia
k tomuto výročiu po línii Ministerstva vnútra SSR; materiál na rokovanie Predsedníctva ÚV KSS; prísne tajné; január
1970, 8 s.
Návrh zásad na posilnenie vplyvu ministerstva vnútra ČSSR pri riadení kontrarozviedky a Verejnej bezpečnosti;
Federálne ministerstvo vnútra; prísne tajné; 19.2.1970, 11 z 20 s.
Správa o príprave a priebehu ilegálneho rozhlasového vysielania v auguste 1968 na Slovensku; MV SSR, Hlavná správa
ŠtB; prísne tajné; 23.2.1970, 21 s.
Návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za statočnosť“ s. Pavlovi Hatalovi, vedúcemu predajne Potraviny
Košice; Ministerstvo obchodu SSR; materiál na rokovanie vlády SSR; máj 1970, 6 s. (pozn.: prípad Belasová)
Uznesenie vlády SSR z 1.7.1970 číslo 220 k návrhu Smernice pre umiestňovanie prepustených vojakov z povolania,
príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, príslušníkov Zboru nápravnej výchovy a ich prípravu na zvolené
občianske povolania; 1.7.1970, 4 s. + Smernica pre umiestňovanie prepustených vojakov z povolania, príslušníkov
ozbrojených bezpečnostných zborov, príslušníkov Zboru nápravnej výchovy a ich prípravu na zvolené občianske
povolania; nedatované, 5 s + Zdôvodnenie návrhu, 4 s.
Návrh opatrení na organizačné zabezpečenie dokončenia očisty štátneho a hospodárskeho aparátu v SSR;
Uznesenie vlády SSR z 2.9.1970 číslo 276 k dokončeniu očisty štátneho a hospodárskeho aparátu v SSR; tajné; Úrad
vlády SSR; tajné; 1.9.1970, 9 s.
Smernice pre odnímanie štátnych vyznamenaní a čestných titulov; nedatované, 4 s. + uznesenie vlády SSR č. 361
z 18.11.1970, 2 s.
Záverečná správa o politickej previerke a očiste ústredných orgánov štátnej správy, hospodárskych a rozpočtových
organizácií, ako aj aparátu NV od nositeľov a organizátorov pravicového oportunizmu; Úrad vlády SSR; 25.2.1971, 25
s. + Uznesenie vlády SSR z 3.3.1971 číslo 117; tajné; 2 s.
Zoznam osôb nachádzajúcich sa vo výkone trestu, odsúdených podľa 1.hlavy osobitnej časti Trestného zákona na
území SSR ku dňu 20.8.1973; Ministerstvo spravodlivosti SSR Federálnemu ministerstvu vnútra; prísne tajné;
24.8.1973, 4 s.
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Rezolúcia príslušníkov ŠtB Liptovský Mikuláš adresovaná na ÚV KSČ, ÚV KSS a vládam republík; 4.4.1969, 2 s.
List pracovníkov ŠtB Ministerstva vnútra SSR z 11.4.1969; MV SSR predsedovi vlády SSR; 14.4.1969, 3 s.
Správa o zriadení Pohotovostného práporu Verejnej bezpečnosti pri Ministerstve vnútra SSR; MV SSR; tajné;
november 1969, 9 s.
Správa o uplatňovaní zákonného opatrenia Predsedníctva FZ z 22.8.1969 o niektorých prechodných opatreniach
potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku; Ministerstvo spravodlivosti SSR; materiál pre rokovanie
vlády SSR; 28.11.1969, 14 s.
Uznesenie vlády SSR z 5.12.1969 číslo 370 k správe o zriadení Pohotovostného práporu Verejnej bezpečnosti pri
Ministerstve vnútra SSR; tajné; 5.12.1969, 3 s.
Uznesenie vlády SSR z 29.12.1969 číslo 389 k správe o uplatňovaní zákonného opatrenia Predsedníctva FZ
z 22.8.1969 o niektorých prechodných opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku;
29.12.1969, 2 s.
Správa o situácii a úlohách v bezpečnostných zložkách MV SSR a osobitne v Bratislave; 16.4.1970, 39 s.
Záverečná správa o uplatňovaní zákonného opatrenia FZ č. 99/1969 Zb. z 22.8.1969 o niektorých prechodných
opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku; Ministerstvo spravodlivosti SSR; materiál pre
rokovanie vlády SSR; 23.4.1970, 10 s.
Uznesenie vlády SSR z 13.5.1970 číslo 147 k správe o situácii a úlohách v bezpečnostných zložkách MV SSR a osobitne
v Bratislave; prísne tajné; 13.5.1970, 3 s.
List príslušníkov ŠtB zo Slovenska G. Husákovi, J. Lenártovi a P. Colotkovi; 5.8.1970, 3 s. (nesúhlas s centralizáciou ŠtB
na úkor SSR)
*
pozn.: niektoré dokumenty uvedené v zozname sa nenachádzajú v predmetnej archívnej škatuli a naopak

