Národný front – Predsedníctvo ÚV NF SSR 1970
Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 30.1.1970: pozvánka, prezenčná listina; zápisnica (5 s.),
komuniké; materiály na zasadnutie Predsedníctva (spolu 41 s.): Kontrola uznesení prijatých
Predsedníctvom ÚV NF SSR dňa 19.12.1969; Návrh na uvoľnenie Ing. J. Turčeka z funkcie
podpredsedu a člena ÚV NF SSR; Návrh na schválenie F. Gulu do funkcie tajomníka ÚV NF SSR; Návrh
plánu práce orgánov ÚV NF SSR na 1.polrok 1970; Návrh zamerania a politicko-organizačného
zabezpečenia osláv 22.výročia Februárového víťazstva; Návrh na priebeh osláv k Medzinárodnému
dňu žien 8.3.1970; Vyhodnotenie osláv 52.výročia VOSR a 26.výročia podpísania československosovietskej Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a spolupráci na Slovensku;
Mimoriadne zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 5.2.1970: prezenčná listina; zápisnica (2 s.),
komuniké; blahoprajný list P-ÚV NF SSR J. Lenártovi ku zvoleniu do funkcie 1.tajomníka ÚV KSS (1 s.);
rozhodnutie P-ÚV NF SSR o personálnej výmene vo funkcii podpredsedu vlády SSR (1 s.);
Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 27.2.1970: pozvánka, prezenčná listina; zápisnica (8 s.),
komuniké; Informácia o súčasnej situácii v detskom a mládežníckom hnutí na Slovensku (8 s.);
materiály na zasadnutie Predsedníctva (spolu 84 s.): Kontrola uznesení prijatých Predsedníctvom ÚV
NF SSR dňa 5.2.1970; Kontrolná správa o rozvíjaní iniciatívy pracujúcich v zmysle Výzvy ÚV KSČS
v orgánoch a organizáciách NF SSR; Návrh osláv 25.výročia vyhlásenia Košického vládneho programu
a konštituovania národných výborov; Informatívna správa o novinárskej súťaži k 25.výročiu
oslobodenia Československa; Medzinárodný rok výchovy a vzdelávania; Správa o priebehu súdnej
rehabilitácie; Správa o príprave a voľbách sudcov; Plán spolupráce Zväzu československo-sovietskeho
priateľstva so Zväzom sovietskych spoločností pre priateľstvo a kultúrne styky so zahraničím
a Spoločnosťou sovietsko-československého priateľstva na rok 1970; Návrh na prepožičanie štátneho
vyznamenania „Rad republiky“ slovenskej organizácii Zväzu československo-sovietskeho priateľstva;
Návrh na odňatie štátneho vyznamenania redaktorovi Teodorovi Fišovi
Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 31.3.1970: prezenčná listina; zápisnica (7 s.), komuniké;
materiály na zasadnutie Predsedníctva (spolu 84 s.): Kontrola uznesení prijatých Predsedníctvom ÚV
NF SSR dňa 27.2.1970; Správa o rozvoji iniciatívy pracujúcich v zmysle Výzvy ÚV KSČS (zo septembra
1969) v spotrebných družstvách na Slovensku; Informatívna správa o rozvoji iniciatívy pracujúcich
a socialistického súťaženia v zmysle Výzvy ÚV KSČS vo výrobných družstvách; Informácie o plnení úloh
vyplývajúcich z uznesenia Slovenského zjazdu ZPB; Správa o prípravách telovýchovných slávností
v okresoch a mestách SSR z príležitosti osláv 25.výročia oslobodenia Československa Sovietskou
armádou; Informatívna správa o stave rozpracovanosti a zabezpečovania úloh v súvislosti s prípravou
osláv 25.výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou v orgánoch a organizáciách NF SSR;
Návrh osláv 1.mája a 25.výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou;
Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 28.4.1970: prezenčná listina; zápisnica (4 s.), komuniké,
Informácia o vybavovaní „per rollam“ pre členov ÚV NF SSR dňa 28.4.1970; 29.4.1970, 1 s.; per
rollam: odvolanie A. Ťažkého z funkcie predsedu ÚV NF SSR, 28.4.1970, 2 s.
Delegovanie rečníkov ÚV NF SSR na prvomájové manifestácie 1.5.1970; návrhy na delegovanie
rečníkov (3 s.), hlasovanie „per rollam“, 21.4.1970, 4 s.
Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 3.7.1970: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica (5 s.),
komuniké, stenografický záznam (20 s.); Všetkým spoločenským organizáciám a orgánom NF SSR
(výzva, 2 s.); Pripomienky k vyhodnoteniu osláv 25.výročia oslobodenia Československa Sovietskou

armádou (2 s.); Návrh na zbavenie poslaneckej funkcie niektorých poslancov Snemovne ľudu FZ;
materiály pre schôdzu Predsedníctva (spolu 102 s.): Kontrola uznesení prijatých Predsedníctvom ÚV
NF SSR dňa 31.3.1970; Vyhodnotenie osláv 25.výročia oslobodenia Československa Sovietskou
armádou; Činnosť Socialistickej akadémie Slovenska k 100.výročiu narodenia V.I.Lenina a k 25.výročiu
oslobodenia Československa Sovietskou armádou (informatívna správa); Správa o zabezpečení
sčítania ľudu, domov a bytov v roku 1970; Správa o hospodárení organizácií NF SSR za rok 1969
a návrh na finančné vysporiadanie; Politicko-organizačné zabezpečenie Slávností družby národov na
Devíne 1970; Návrh plánu práce ÚV NF SSR na 2.polrok 1970; Správa k návrhu voľby sudcov
z povolania pre súdy v SSR; Správa k návrhu na zmeny v zložení Snemovne ľudu FZ ČSSR; Návrh na
prijatie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie za člena NF SSR
Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 27.8.1970: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica (6 s.),
komuniké, stenografický záznam (23 s.); materiály na zasadnutie Predsedníctva (spolu 46 s.): Kontrola
uznesení prijatých Predsedníctvom ÚV NF SSR dňa 3.7.1970; Návrh na čs. protestnú kampaň proti
agresii USA v Indočíne; Správa o rozvoji masovo-politickej práce poslancov najvyšších zastupiteľských
zborov; Správa o bezpríspevkovom darcovstve krvi na Slovensku; Záverečné hodnotenie príprav
a priebehu Slávností družby národov na Devíne 1970; Informácia o reorganizácii aparátu ÚV NF SSR;
Správa o činnosti sekretariátu ÚV NF SSR od 3.7.do 27.8.1970; Návrh na odvolanie Ing. V. Daubnera
z Predsedníctva ÚV NF SSR;
Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 1.10.1970: zápisnica (5 s.), komuniké, prezenčná listina,
stenografický záznam (25 s.); materiály na zasadnutie Predsedníctva (spolu 88 s.): Kontrola uznesení
prijatých Predsedníctvom ÚV NF SSR dňa 27.8.1970; Návrh na zameranie a politicko-organizačné
zabezpečenie osláv 50.výročia založenia KSČS v orgánoch a organizáciách NF SSR; Správa o vyhlásení
celoštátnej pionierskej hry „Cesta za červenou hviezdou“ z príležitosti 50.výročia založenia KSČS
a vzniku Československého komsomolu; Správa o výsledkoch pohovorov predstaviteľov ÚV NF SSR
s predstaviteľmi členských organizácií NF SSR; Smernice pre oslavy dňa ČSĽA v r. 1970; Súťaž
v získavaní predplatiteľov sovietskej tlače na rok 1971; Informatívna správa o výsledkoch pracovnej
iniciatívy pracujúcich na Slovensku k 25.výročiu oslobodenia za 1.polrok 1970; Správa o činnosti
sekretariátu ÚV NF SSR od 27.8. do 23.9.1970;
Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa 22.10.1970: pozvánka, zápisnica (3 s.), komuniké, prezenčná
listina, stenografický záznam (18 s.); materiály na zasadnutie Predsedníctva (spolu 40 s.): Kontrola
uznesení prijatých Predsedníctvom ÚV NF SSR dňa 1.10.1970; Návrh ideovo-politického zamerania
a plán hlavných akcií osláv VOSR a Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva; Návrh na
uvoľnenie a voľbu sudcov z povolania súdov SSR; Záverečné vyhodnotenie akcie „Smer Praha“
Komisiou brannej výchovy ÚV NF SSR;
Zasadnutie Predsedníctva ÚV NF SSR dňa neuvedené (december 1970); materiály na zasadnutie
Predsedníctva (spolu 29 s.): Návrh na niektoré zmeny v zložení vlády SSR; 27.11.1970, 1 s. - hlasovanie
per rollam, návrh uznesenia; Správa k návrhom na zmenu volieb sudcov z povolania, 13.11.1970, 3 s.
– hlasovanie per rollam, návrh uznesenia; Návrh na zmeny v zložení vlády SSR; 1.12.1970, 1 s hlasovanie per rollam, návrh uznesenia; Návrh na zmeny v zložení vlády SSR; 14.12.1970, 1 s hlasovanie per rollam, rozhodnutie Predsedníctva ÚV NF SSR; Návrh Predsedníctva ÚV NF SSR na
voľbu poslancov KNV v SSR; 15.12.1970 - hlasovanie per rollam; Návrh na zbavenie niektorých
poslancov SNR poslaneckej funkcie; 16.12.1970 - hlasovanie per rollam;

