Národný front – ÚV NF SSR 1968 (1)
Problematika činnosti orgánov SNF, 21.10.1967, 13 s. (+ duplikát)
Zasadnutie ÚV SNF dňa 29.4.1968: zápisnica (10 s.), pozvánka, zápisnica (4 s.), prezenčná listina, komuniké, návrh
záverečného slova (3 s.)
Rozšírené zasadnutie ÚV SNF dňa 29.4.1968: pozvánka, komuniké (3 s.), stenografický protokol (50 s.); duplikáty
Náčrt Akčného programu KSS; nedatované, 15 s.
Zápis z 2.schôdze komisie sekretariátu ÚV KSS pre skúmanie náplne a foriem práce NF na Slovensku, konanej dňa
1.7.1968: Námety na koncepciu NF, M. Kusý, 4 s. ; Pripomienky k návrhu štatútu NF ČSSR, doc. Dr. J. Bakič, 6 s.;
Návrh náplne práce pracovníkov ÚV SNF (13 s.), Postavenie a úloha SNF (10 s.), O vývine NF na Slovensku (6 s.),
Návrh na organizáciu vedenia a aparátu ÚV SNF; 17.7.1968, 27 s.
Zasadnutie Predsedníctva ÚV SNF dňa 7.8.1968: materiály na zasadnutie Predsedníctva: Informatívna správa
o príprave osláv 50.výročia vzniku ČSR (10 s.), Štatút rehabilitačných komisií a poradní Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (6 s.), Organizácia federálnych a národných orgánov (dokument bez titulnej strany, 53
s.), Návrh dočasného štatútu NF ČSSR (17 s.), Návrh na voľbu sudcov osobitných rehabilitačných senátov krajských
súdov na Slovensku (30 s.) – viď súbor „Národný front – Predsedníctvo ÚV NF SSR 1968 (2. polrok)“
Vyhlásenie SNF k 50.výročiu vzniku ČSR a k federatívnemu usporiadaniu ČSSR, nedatované, 20 s.
Zasadnutie Predsedníctva ÚV SNF dňa 3.10.1968: materiály na zasadnutie Predsedníctva: Návrh štatútu NF ČSSR;
august 1968, 12 s.; Rezolúcia z celoslovenského seminára k návrhu ústavného zákona o čs. federácii, 3.10.1968, 2
s.; Ústavný zákon zo dňa xxxx o československej federácii, návrh odbornej vládnej komisie pre prípravu ústavného
zákona o československej federácii, 26.9.1968, 83 s.; Informatívna správa o príprave osláv 50.výročia vzniku ČSR
(10 s.); Informatívna správa o súčasných problémoch a najbližších úlohách SNF (29 s.); Postavenie, úlohy a metódy
práce dobrovoľných spoločenských organizácií (28 s.)
Informatívna správa o súčasných problémoch a najbližších úlohách SNF; pre schôdzu Predsedníctva ÚV SNF; prísne
tajné; 4.10.1968, 28 s.
Správa k súčasnému stavu federalizácie spoločenských organizácií na Slovensku; nedatované (5.11.1968), 13 s.
Návrh štruktúry orgánov ÚV SNF, nedatované, 2 s.
Prehľad pracovníkov sekretariátu ÚV NF SSR/Postavenie a úlohy NF SSR, nedatované, 5 s. (+ duplikát)
Riadenie a poslanie spoločenských inštitúcií; autor neuvedený; nedatované, 9 s. (bez titulnej strany)
Rokovací poriadok ÚV SNF; nedatované, 12 s. (+ duplikát)
Návrh na zloženie Predsedníctva ÚV NF SSR; nedatované, 2 s.
Návrh nomenklatúry funkcií a základných platov pre pracovníkov ÚV SNF; nedatované, 7 s.
Dôvodová správa k zákonu o NF ČSSR, nedatované, 2 s.
Pripomienky k návrhu štatútu NF ČSSR; nedatované, 18 s.
Kádrové obsadenie funkcie okresný tajomník SNF v jednotlivých krajoch a v meste Bratislava; nedatované, 25 s.
Prvý variant návrhu na postavenie NF v ČSSR; sekretariát ÚV NF ČSSR; nedatované, 73 s.
Návrh štatútu Národného frontu Slovenska; nedatované, 10 s.

Systemizácia sekretariátu ÚV SNF; nedatované, 18 s.

