
Národný front – Predsedníctvo ÚV NF SSR 1969 (2. polrok)

Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 30.6.1969: pozvánka-program, prezenčná listina, zápisnica (5 s.), 
stenografický záznam (54 s.); materiály na zasadnutie Predsedníctva (spolu 24 s.): Návrh na ústredné oslavy stého 
výročia prvého uvedomelého pohybu žien v dejinách slovenského národa – Živeny; Návrh na prijatie Zväzu 
slovenských vedeckých pracovníkov za člena NF SSR; Správa o stave príprav osláv 25.výročia SNP a návrh časového
programu ich priebehu;  (+ duplikát kompletného súboru materiálov k tomuto zasadnutiu)

Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 23.7.1969: pozvánka-program, prezenčná listina, zápisnica (6 s.), 
stenografický záznam (31 s.); materiály na zasadnutie Predsedníctva: Návrh osláv 25.výročia bojov o Duklu (8 s.); 
Zväz slovenských filatelistov žiada o členstvo v NF SSR (1 s.)

Mimoriadne zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 11.8.1969: pozvánka-program, prezenčná listina, zápisnica 
(7 s.), komuniké (4 s.)

Mimoriadne zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 22.8.1969: pozvánka-program, prezenčná listina, zápisnica 
(3s.), komuniké (3 s.), stenografický záznam (9 s.)

Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 8.9.1969: pozvánka-program, prezenčná listina, zápisnica (7 s.), 
komuniké (2 s.), stenografický záznam (45 s.); materiály na zasadnutie Predsedníctva: Politické hodnotenie osláv 
25.výročia SNP na Slovensku (6 s.), Plán práce na 4.štvrťrok 1969 (3 s.), Námety členských organizácií k plánu 
práce ÚV a Predsedníctva ÚV NF SSR, ktoré došli do 19.19.1969 (3 s.), Návrh zásad spolupráce medzi ÚV NF SSR 
a SNR (5 s.), Ustanovenie brannej komisie pri ÚV NF SSR + dôvodová správa (5 s.), Listy ÚV NF SSR G. Husákovi a L. 
Novomeskému (á 1 s.), Správa o činnosti Socialistickej akadémie Slovenska pri príležitosti 25.výročia SNP (6 s.), 
Plán práce do konca roka 1969 (3 s.)

(mimoriadne) Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 3.10.1969: pozvánka-program, prezenčná listina, zápisnica
(5 s.), komuniké (2 s.), stenografický záznam (45 s.); materiály na zasadnutie Predsedníctva: Vymenovanie nových 
členov vlády SSR (14 s.), Prehľad hlavných problémov, o ktorých rokovalo predsedníctvo a sekretariát ÚV KSS 
medzi plenárnymi zasadnutiami ÚV KSS – informácia pre členov a kandidátov ÚV KSS, politicko-organizačné 
oddelenie ÚV KSS (9 s.), Návrh na verejnú a vnútrostranícku publicitu zo zasadnutia ÚV KSS dňa 2.10.1969 (2 s.), 
Návrh  uznesenia (8 s.)

Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 29.10.1969: pozvánka-program, prezenčná listina, zápisnica (8 s.), 
materiály na zasadnutie Predsedníctva: Účasť Slovenského zväzu žien na oslavách 25.výročia SNP (3 s.), Návrh 
zásad spolupráce medzi ÚV NF SSR a SNR (7 s.), Správa Slovenskej telovýchovnej organizácie ako zložky NF SSR 
a jej účasť na vytvorení federálneho telovýchovného orgánu (13 s.), Informatívna správa o prípravách IV. 
Československej spartakiády na území SSR (5 s.), Návrh na zvolanie a politicko-organizačné zabezpečenie 
ustanovujúceho zasadnutia ÚV NF SSR (5 s.), Návrh delegátov NF SSR do ÚV NF ČSSR a Kontrolnej a revíznej 
komisie ÚV NF ČSSR (6 s.), Vyhodnotenie priebehu osláv 25.výročia SNP na Slovensku (11 s.), Správa o odvolaní 
a voľbách sudcov krajských a okresných súdov v SSR (11 s.), Návrh zásad vzťahov medzi ÚV NF SSR k ÚV NF ČSSR, 
Ministerstvu financií a organizáciám NF SSR v ekonomickej pôsobnosti (5 s.), Návrh dohody ÚV NF SSR 
s Ministerstvom financií SSR o vzťahoch na úseku financovania organizácií NF SSR (5 s.), Kontrola uznesení 
prijatých Predsedníctvom a ÚV SNF a Predsedníctvom ÚV NF SSR v roku 1968 a 1969 (33 s.)

Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 27.11.1969: pozvánka-program, prezenčná listina, zápisnica (8 s.), 
komuniké (2 s.), materiály na zasadnutie Predsedníctva: Návrh na ustanovenie a činnosť komisie pre brannú 
výchovu pri ÚV NF SSR (18 s.), Návrh spomienkového zhromaždenia pri príležitosti 25.výročia vypálenia 



partizánskych obcí Kľak a Ostrý Grúň a vyvraždenia ich obyvateľov (4 s.), Informatívna správa o účasti NF v hnutí 
„Národ deťom“ k 31.10.1969 (6 s.), Návrh príspevku zo štátneho rozpočtu organizáciám NF SSR na rok 1970 (5 s.)

Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 27.11.1969: pozvánka-program, prezenčná listina, zápisnica (8 s.), 
komuniké (2 s.), materiály na zasadnutie Predsedníctva: Kontrola uznesení (3 s.), Politicko-ideové zameranie osláv 
25.výročia oslobodenia ČSSR (24 s.), Politicko-organizačné zabezpečenie osláv 25.výročia oslobodenia 
Československa Sovietskou armádou (13 s.), Významné výročie spadajúce do rámca osláv 25.výročia oslobodenia 
Československa Sovietskou armádou (3 s.), Chronologický prehľad oslobodenia niektorých miest na Slovensku (3 
s.), Plán činnosti Socialistickej akadémie Slovenska k 100.výročiu narodenia V.I.Lenina (8 s.), Informatívna správa 
o priebehu osláv 25.výročia Karpatsko-dukelskej operácie a Dňa Československej ľudovej armády na Slovensku (10
s.), Návrh na schválenie členov Sekretariátu ÚV NF SSR (2 s.)

Mimoriadne zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 22.12.1969: pozvánka-program, prezenčná listina, zápisnica
(3 s.); Postup orgánov a organizácií strany na Slovensku pri zabezpečovaní a realizácii uznesení a záverov 
plenárnych zasadnutí ÚV KSČS a ÚV KSS, konaných v mesiaci september-októnber (6 s.), Návrh P-ÚV NF SSR na 
doplnenie SNR (1 s.), Návrh uznesenia Predsedníctva SNR k návrhu na zmenu v zložení SNR (2 s.)


