
Fond Úradu vlády SSR 

Správa o bezpečnostnej situácii na Slovensku a vykonávaných opatreniach k zamedzeniu 
trestnej činnosti; autor neuvedený; nedatované (dátum doručenia na Úrad vlády 
nečitateľný),  3 s. (+ duplikát)

Návrh na menovanie námestníka ministra vnútra SSR; MV SSR pre rokovanie vlády SSR; 
4.1.1969, 9 s.

Správa o výskyte nežiaducich javov medzi sovietskymi jednotkami a občanmi na Slovensku; 
MV SSR predsedovi vlády SSR; 7.1.1969, 8 s.

Návrh na menovanie námestníkov ministra vnútra SSR; MV SSR pre rokovanie vlády SSR; 
24.1.1969, 9 s.

Plán organizačného zabezpečenia aktívu pracovníkov MV SSR dňa 5.2.1969; MV SSR 
predsedovi vlády SSR; 31.1.1969; 28 s. (viď dokument rovnakého názvu v súbore „Vstup 
sovietskych vojsk v auguste 1968 – časť III. - Problematika ŠtB a orgánov KSČ“, dr. Koňa)

Prednostné zásobovanie okresov so sovietskymi vojenskými posádkami; podpredseda vlády 
ČSSR predsedovi vlády SSR; 11.2.1969, 1 s.

Verejná mienka o niektorých hospodárskych problémoch; Ústav pre výskum verejnej mienky 
ČSAV; február 1969; 26 s.  (správa, tabuľky)

Návrh na menovanie námestníka ministra vnútra SSR; MV SSR pre rokovanie vlády SSR; 
5.3.1969, 5 s.

Návrh na menovanie námestníka ministra vnútra SSR; MV SSR pre rokovanie vlády SSR; 
5.3.1969, 5 s. (duplikát)

Informácia o zásobovaní sovietskych vojsk; Ministerstvo obchodu SSR k osobnej informácii 
členov vlády; 11.3.1969, 4 s.

Informácia o zásobovaní sovietskych vojsk; Ministerstvo obchodu SSR k osobnej informácii 
členov vlády; 11.3.1969, 4 s. (duplikát)

Otázka Vojenskej školy Jana Žižky v Bratislave; Hlavný výbor KSČS VŠJŽ predsedovi vlády SSR; 
17.3.1969, 5 s.

Správa o priebehu udalostí v súvislosti s hokejovým zápasom medzi ČSSR a ZSSR v Českej 
socialistickej republike; autor neuvedený, nedatované, 7 s. / Správa o priebehu  udalostí na 
Slovensku v súvislosti s hokejovým zápasom medzi ČSSR  a ZSSR v dňoch 21.3. a 28.3.1969; 
MV SSR; nedatované, 11 s. (viď rovnaké dokumenty v súbore „Vstup sovietskych vojsk v 
auguste 1968 – časť V. - Zmluva medzi vládami a iné“, dr. Kóňa

Správa o priebehu  udalostí na Slovensku v súvislosti s hokejovým zápasom medzi ČSSR  
a ZSSR v dňoch 21.3. a 28.3.1969; MV SSR; nedatované, 11 s. (viď rovnomenný dokument 
v súbore „Vstup sovietskych vojsk v auguste 1968 – časť V. - Zmluva medzi vládami a iné“, dr. 
Kóňa



Záznam z mimoriadnej schôdzky vlády SSR dňa 2.4.1969, 2 s.

Záznam z mimoriadnej schôdzky vlády SSR dňa 2.4.1969, 2 s. (duplikát)

Uznesenie vlády SSR z 2.4.1969 o opatreniach na zabezpečenie verejného poriadku; 
2.4.1969, 2 s.

Uznesenie vlády SSR z 2.4.1969 o opatreniach na zabezpečenie verejného poriadku; 
2.4.1969, 2 s. (duplikát)

Záväzné pokyny ČÚTI a SÚTI sú určené pre internú obsahovú orientáciu hromadných 
informačných prostriedkov; Český úrad pre tlač a informácie; 3.4.1969, 2 s.

Záväzné pokyny ČÚTI a SÚTI sú určené pre internú obsahovú orientáciu hromadných 
informačných prostriedkov; Český úrad pre tlač a informácie; 3.4.1969, 2 s. (duplikát)

Záznam z mimoriadnej schôdzky vlády SSR dňa 17.4.1969, 4 s.

Uznesenie vlády SSR zo 17.4.1969 o opatreniach vykonávaných ministerstvom vnútra pre 
zabezpečenie verejného poriadku; tajné; 17.4.1969, 4 s.

List ustanovujúcej konferencie komunistov MV SSR konanej dňa 5.5.1969; vedúci tajomník 
HV KSS pri MV SSR predsedovi vlády SSR; 5.5.1969, 3 s.

Zápis o výpovedi; KS ZNB, Správa ŠtB Bratislava; 5.5.1969, 4 s.

Správa o zmenách v riadení Civilnej obrany na Slovensku v súvislosti so zrušením KNV; MV 
SSR pre schôdzu vlády SSR; prísne tajné; 3.6.1969, 14 s.

Správa o zmenách v riadení Civilnej obrany na Slovensku v súvislosti so zrušením KNV; MV 
SSR pre schôdzu vlády SSR; prísne tajné; 3.6.1969, 14 s. (duplikát)

Návrh programu rokovania predsedníctiev vlád ČSSR, ČSR a SSR o problematike plnenia 
Zmluvy medzi vládou ČSSR a ZSSR o dočasnom pobyte sovietskych vojsk na území ČSSR 
a dodatkových dohôd k tejto zmluve; podpredseda vlády ČSSR predsedovi vlády SSR; 
7.7.1969, 6 s.

Správa o uplatňovaní ZO PFZ č. 99/69 Zb. zo dňa 22.8.1969 o niektorých prechodných 
opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku; Ministerstvo 
spravodlivosti SSR; materiál pre rokovanie Výboru SNR pre veci vnútorného poriadku, 
prokuratúry a spravodlivosti; 21.10.1969, 16 s. 

Nedostatok pracovných síl vo výrobno-hospodárskej jednotke ZŤS Martin; gen.riaditeľ ZŤS 
trust podnikov Martin predsedovi vlády SSR; prísne tajné; 21.10.1969, 3 s.

Uznesenie vlády SSR zo 7.11.1969 k prerokovaniu úloh vlády SSR zo „Zásad riadenia obrany 
štátu“; prísne tajné; 7.11.1969, 2 s.

Uznesenie vlády SSR zo 7.11.1969 k prerokovaniu úloh vlády SSR zo „Zásad riadenia obrany 
štátu“; prísne tajné; 7.11.1969, 2 s. (duplikát)



Správa o zriadení Generálnej prokuratúry SSR; autor neuvedený; prerokované na zasadnutí 
vlády SSR 4.3.1970; 6 s. (+ duplikát)

Uznesenie vlády SSR zo 4.3.1970 o zriadení Generálnej prokuratúry SSR; 4.3.1970, 2 s.

Uznesenie vlády SSR zo 4.3.1970 o zriadení Generálnej prokuratúry SSR; 4.3.1970, 2 s. 
(duplikát)

Informatívna správa o budovaní pohotovostného oddielu VB pre SSR; MV SSR pre rokovanie 
vlády SSR; tajné; 21.7.1970, 7 s.

Informatívna správa o budovaní pohotovostného oddielu VB pre SSR; MV SSR pre rokovanie 
vlády SSR; tajné; 21.7.1970, 7 s. (duplikát)

Požiadavky na rozšírenie/dostavbu priestorov dislokácie sovietskych vojsk na území 
Slovenska; MV SSR; J. Lenárt (I. taj. ÚV KSS) predsedovi vlády SSR; 21.8.1970, 5 s.

Stanovisko vlády SSR k návrhu zákona č. 166/1968 Zb. o vymedzení pôsobnosti 
Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti; Návrh
novely ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii; Návrh novely zákona č. 
166/1968 Zb. o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach 
vnútorného poriadku a bezpečnosti; Návrh „kompetenčného zákona“; Stanovisko MV SSR 
k navrhovaným novelám Ústavného zákona č. 143/1968 Zb., zákona č. 166/1968 Zb. 
a k zneniu kompetenčného zákona; MV SSR predsedovi vlády SSR; 22.10.1970, 15 s.

Uznesenie vlády SSR zo 16.12.1970 o úprave organizačnej štruktúry a početných stavov 
štábov civilnej obrany na území SSR; prísne tajné; 16.12.1970, 15 s.

Uznesenie vlády SSR zo 16.12.1970 o úprave organizačnej štruktúry a početných stavov 
štábov civilnej obrany na území SSR; prísne tajné; 16.12.1970, 15 s. (duplikát)

Informácia č. 2 o stave výstavby akcií pre Sovietsku armádu k 15.12.1970; Ministerstvo 
stavebníctva SSR; 23.12.1970, 5 s.


