Národný front – ÚV NF SSR 1968 (2)
Odvolanie z funkcie predsedu SNR M. Chudíka; hlasovanie per rollam; 13.3.1968, 2 s.
Prehlásenie hlavných politických organizácií Národného frontu; jún 1968, 6 s. (slovenčina), 7 s. (čeština)
Zasadnutie ÚV SNF dňa 26.6.1968: zápisnica (10 s.), pozvánka, komuniké
Zasadnutie Predsedníctva ÚV SNF dňa 22.7.1968: pozvánka, prezenčná listina, záznam (10 s.); materiály na
zasadnutie Predsedníctva: Návrh štatútu NF ČSSR; len pre internú potrebu (13 s.)
Zasadnutie Predsedníctva ÚV SNF dňa 7.8.1968: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica (4 s.), materiály na
zasadnutie Predsedníctva: Dočasný štatút NF ČSSR - len pre internú potrebu (17 s.), Návrh na voľbu sudcov
osobitných rehabilitačných senátov krajských súdov na Slovensku (30 s.), Kritériá výberu občanov na udelenie
pamätnej plakety k 50.výročiu vzniku ČSR (4 s.), Informácia o udelení pamätnej plakety k 120.výročiu prvej SNR (3
s.), Doplnený návrh hlavných akcií do konca výročného roka 1968 (9 s.), Doplnky a pripomienky k prvej verzii
návrhu Dočasného štatútu NF ČSSR (4 s.)
Mimoriadne zasadnutie Predsedníctva ÚV SNF dňa 16.8.1968: pozvánka, prezenčná listina, záznam (4s.); Návrh na
členov poradného zboru Čs. televízie a Čs. rozhlasu (5 s.), Náhradníci na členov SNR (3 s.)
Návrh na doplnenie členov SNR; hlasovanie per rollam, 6.9.1968,
Rozšírené zasadnutie ÚV SNF dňa 17.9.1968: pozvánka, prezenčná listina, záznam (4 s.), stenografický protokol (48
s.);
Návrh ústavného zákona o postavení národností v ČSSR; nedatované (23.9.1968), 3 s
Návrh na vymedzenie pôsobnosti federálnych a národných orgánov; nedatované (23.9.1968), s. 9-53
Zasadnutie ÚV SNF dňa 30.9.1968: pozvánka, prezenčná listina (2 s.), stenografický protokol (67 s.); Návrh zákona
č. xxxx o práve spolčovacom a zhromažďovacom; 19.8.1968, 19 s.; Správa o zriadení rehabilitačných komisií
a poradní; materiál na poradu sekretariátu ÚV SNF; 23.9.1968, 3 s.
Štatút rehabilitačných komisií a poradní Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov; nedatované (1968), 6 s.
Informatívna správa o súčasných problémoch a najbližších úlohách SNF; pre schôdzu Predsedníctva ÚV SNF; prísne
tajné; 7.10.1968, 28 s.
Návrh dočasného štatútu NF ČSSR; nedatované (22.10.1968), 13 s.
Návrh štatútu NF ČSSR; 14.10.1968, 11 s.
Zasadnutie Predsedníctva ÚV SNF dňa 22.10.1968: pozvánka, prezenčná listina, záznam (2 s.), materiály na
zasadnutie Predsedníctva: Návrh štatútu NF SSR (16 s.), Pripomienky k návrhu štatútu NF SSR (9 s.); Návrh
pôsobnosti federálnych a národných orgánov, 23.9.1968, 12 s. + Dôvodová správa, 23 s.; Pripomienky k návrhu
Ústavného zákona o postavení národností v ČSSR, Výbor a členovia Miestneho odboru Matice slovenskej
v Tlmačoch, nedatované, 9 s.; Návrh ústavného zákona o postavení národností v ČSSR, 3 s. + Dôvodová správa, 4 s.;
Stanovisko k federalizácii ČSSR - návrh na federatívne usporiadanie vzťahov Čechov a Slovákov; nedatované, 9 s.
(fotokópie z dennej? tlače); Správa o listoch k „Stanovisku k federalizácii ČSSR“, došlých do Kancelárie SNR v dňoch
15.a 16.10.1968; Kancelária SNR; 16.10.1968, 12 s.; Návrh osláv 51.výročia VOSR a 25.výročia podpísania Zmluvy
o priateľstve a vzájomnej pomoci medzi ČSR a ZSSR, 18.10.1968, 3 s.; Návrh zásad dispozičného práva
v ekonomických otázkach ÚV SNF, 9.10.1968, 2 s.

Zasadnutie Predsedníctva ÚV SNF dňa 11.11.1968: pozvánka, prezenčná listina, zápis (6 s.), materiály na
zasadnutie Predsedníctva: Informatívna správa o príprave plánu a rozpočtu spoločenských organizácií NF na rok
1969, 4 s., Návrh zásad ekonomických vzťahov organizácií združených v NF ČSSR, 4 s., Informatívna správa o súdnej
rehabilitácii, 6 s.
Zasadnutie Predsedníctva ÚV SNF dňa 9.12.1968: pozvánka, prezenčná listina, zápis (3 s.), stenografický záznam
(16 s.), materiály na zasadnutie Predsedníctva: Návrh štatútu NF SSR (13 s.), Správa o zaujatí stanoviska
sekretariátu ÚV SNF k registrácii organizácie „Zväz vysokoškolákov Slovenska“ (2 s.), Súčasný stav a problémy
federalizácie niektorých najdôležitejších organizácií NF (4 s.),
Návrh dočasného štatútu NF ČSSR, nedatované, 13 s. (duplikát)
Zasadnutie rozšíreného Predsedníctva ÚV SNF dňa 28.12.1968: pozvánka, prezenčná listina, záznam (6 s.)
Zasadnutie pléna ÚV SNF dňa 9.12.1968: záznam (18 s.), materiály na zasadnutie: Návrh na poslancov do
Snemovne národov Federálneho zhromaždenia (30 s.), Návrh na členov SNR a predsedníctva SNR (30 s.), Návrh
predsedníctva Slovenského výboru Československého zväzu žien na doplnenie členov SNR (11 s.), Návrh na
doplnenie poslancov SNR podľa ústavného zákona o československej federácii (4 s.), Návrh predsedníctva ÚV
Csemadoku na zvýšenie počtu poslancov SNR maďarskej národnosti v zmysle zásady primeranosti (9 s.), Návrh na
zloženie výborov Snemovne národov z radov delegátov SNR (4 s.), Návrh na zloženie Predsedníctva Federálneho
zhromaždenia z radov delegátov SNR (1 s.), Návrh na doplňujúce voľby za poslanca SNR (1 s.), Návrh členiek do
Predsedníctva FZ (1 s.), Návrh na možnosť uplatnenia sa zástupcov Strany slovenskej obrody v štátnych
a národných inštitúciách (13 s.), Návrh na doporučenie schválenia súdruhov zo Slovenska do funkcií podpredsedov,
ministrov a štátnych tajomníkov Federálnej vlády ČSSR (1 s.), Návrh na doporučenie menovania do vlády SSR (2 s.)

