Národný front – analýzy 1968-1970
Správa zo zasadnutia rozšíreného predsedníctva Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov dňa
13.3.1968, 25 s.
ÚV NF SSR organizáciám NF SSR – o záveroch zasadnutia Predsedníctva ÚV NF SSR z 30.6.1969, 7 s.
Uznesenie pléna ÚV ZČSSP v Prešove zo dňa 5.11.1969, 4 s.
Plnenie opatrení prijatých k zabezpečeniu záverov májového a septembrového pléna ÚV KSČS;
Slovenský ÚV Zväzu československo-sovietskeho priateľstva; 2.12.1969, 5 s.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – materiály, podklady a stanoviská pre zasadnutie pléna
ÚV KSČS v 1.štrťroku 1970; 7.12.1969, 21 s.
1970
Hodnotenie činnosti Csemadoku v rokoch 1968-1969; ÚV Kultúrneho zväzu maďarských pracujúcich
v Československu pre ÚV SNF (podkladový materiál pre Ministerstvo kultúry), 8.1.1970, 53 s.
Správa o činnosti národno-kultúrnych organizácií – Csemadoku a KZVP-u; Ministerstvo kultúry SSR;
materiál pre rokovanie kolégia ministra kultúry SSR; 27.3.1970, 10 s.
Analýza činnosti v dobrovoľnej spoločenskej organizácii Jednota slovenských právnikov v rokoch 19681970; 30.4.1970, 2 s.
Informácia o súčasnej situácii vo Zväze slovenských novinárov; 27.5.1970, 5 s.
Správa o plnení realizačnej smernice májového pléna ÚV KSČS vo Zväze slovenských divadelných
a rozhlasových umelcov; autor neuvedený; 28.5.1970, 2 s.
Informácia o plnení realizačnej smernice májového pléna ÚV KSČS vo Zväzarme; pre ÚV NF SSR;
29.5.1970, 4 s.
Informačná správa o plnení realizačnej smernice májového pléna ÚV KSČS v Slovenskej telovýchovnej
organizácii; pre ÚV NF SSR; 2.6.1970, 12 s.
Stanovisko k súčasným otázkam slovenského výtvarného umenia; Zväz slovenských výtvarných
umelcov; 12.6.1970, 11 s.
Analýza činnosti Slovenského komitétu pre vedecké riadenie za roky 1968-1969; 14.7.1970, 12 s.
Slovenská mierová rada – uznesenie prijaté na jej plenárnom zasadaní dňa 24.9.1970; pre ÚV NF SSR;
6.10.1970, 4 s.
Uznesenie SZPB prijaté na zasadnutí dňa 27.11.1970, 6 s.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – materiály pre zasadnutie predsedníctva ÚV SZPB dňa
29.a 30. 10. 1970; 77 s.
Československý ovocinársky a záhradkársky zväz – slovenský výbor; oznam o menovaní delegáta na
celoslovenskú konferenciu NF SSR; 18.2.1971, s. 1
Slovenský rybársky zväz - oznam o menovaní delegáta na celoslovenskú konferenciu NF SSR;
19.2.1971, s. 1

***
Analýza činnosti Slovenského zväzu družstevných a jednotlivo hospodáriacich roľníkov pri plnení
realizačnej smernice ÚV KSČS z mája 1969, 5 s.; Správa o situácii v Slovenskom zväze družstevných
a jednotlivo hospodáriacich roľníkov, nedatované, 2 s.
Poklady pre vypracovanie analýzy vývoja bytových družstiev na Slovensku od roku 1956, nedatované,
12 s.
Podkladová správa o súčasnej situácii v Socialistickej akadémii Slovenska a o rozpracovaní straníckych
dokumentov v činnosti Socialistickej akadémie Slovenska; nedatované, 10 s.
Analýza činnosti telovýchovného hnutia na Slovensku v období 1968-1970; dôverný materiál;
nedatované, 100 s.
Správa o doterajšom priebehu analýzy činnosti členských organizácií NF ČSSR od januára 1968;
nedatované, 70 s.
Tézy analýzy vývoja v oblasti Národného frontu a spoločenských organizácií; Oddelenie spoločenských
organizácií ÚV KSČ; nedatované, 7 s.
Informácia o analýze činnosti organizácií NF SSR po januári 1968; autor neuvedený, nedatované, 13 s.
Socialistický zväz mládeže; autor neuvedený; nedatované, 6 s. (časť rozsiahlejšieho dokumentu)
Spolupráca Socialistickej akadémie Slovenska s nadriadenými orgánmi NF v ústrednom a okresnom
meradle; nedatované, 6 s.
Situácia v Slovenskom ovocinárskom a záhradkárskom zväze, ...v Slovenskom rybárskom zväze, ...v
Slovenskom poľovníckom zväze, ...vo Zväze slovenských filatelistov, ... v Slovenskej telovýchovnej
organizácii; autor neuvedený; nedatované, 10 s.
Situácia v Slovenskom zväze spisovateľov v rokoch 1968-1969; neúplný dokument, bez titulnej strany;
nedatované, 2 s.

