
Dokumenty z činnosti NS (Národného zhromaždenia) v dňoch 21.8.-30.8.1968

Zoznam materiálov vzniknutých z   činnosti orgánov NZ v   dňoch 21.8.až 26.8.1968 (1-18)

Záznam o telefonickom rozhovore s prezidentom republiky 21.8.1968 o 9.30 hod. ; hovoril poslanec 
Poledňák; 1 s.

Zvolanie NZ; prezident predsedníctvu NZ; 21.8.1968, 1 s.

Správa z predsedníctva NZ z 21.8.1968 o 10.45; 1 s (dokument je neočíslovaný vo zväzku 
s dokumentom „Vyhlásenie poslancov prítomných na schôdzi NZ 21.8.1968“

Vyhlásenie poslancov prítomných na schôdzi NZ 21.8.1968 o 14.30; 3 s.

Vyhlásenie predsedníctva NZ z 21.8.1968; 1 s. (dokumenty č. 3 a 5 sú v zozname vymenené)

Sprievodný list k materiálom pre zastupiteľské úrady ZSSR, NDR, PĽR, MĽR a BĽR; 22.8.1968, 2 s.

List parlamentom ZSSR, NDR, PĽR, MĽR a BĽR; 22.8.1968, 2 s.

Protest NZ vládam a parlamentom piatich štátov Varšavskej zmluvy (ZSSR, NDR, PĽR, MĽR a BĽR); 
22.8.1968, 3 s.

Výzva k občanom Československa; 22.8.1968, 1 s.

List NZ prezidentovi republiky – poďakovanie; 22.8.1968, 1 s.

List predsedníctva NZ Slovenskej národnej rade – pozdravný, „bojovný“; 23.8.1968, 1 s.

List NZ Ústrednému výboru KSČ zvolenému na XIV. zjazde KSČ dňa 21.8.1968; 23.8.1968, 2 s.

Ďakovné vyhlásenie NZ k činnosti rozhlasových a televíznych pracovníkov, technických pracovníkov 
a redaktorov tlače...; 23.8.1968, 1 s.

Vyhlásenie NZ o účasti zástupcov vlády na plenárnej schôdzi NZ dňa 23.8.1968 a o vyslovení dôvery 
vláde O. Černíka; 23.8.1968, 1 s. (v jednom zväzku s dokumentom „Ďakovné vyhlásenie...“

List prezidentovi republiky do Moskvy; 25.8.1968, 3 s.

Vyhlásenie NZ k názorom vyjadreným v rezolúciách, ktoré žiadajú neutralitu; 25.8.1968, 4 s.

Príloha k informácii pre predsedníctvo NZ o rezolúciách; 25.8.1968, 1 s.

Výzva NZ, vlády ČSSR a predsedníctva ÚRO ku všetkým pracujúcim; 26.8.1968, 1 s.

Výzva z českému a slovenskému národu pri príležitosti výročia SNP; predseda NZ; 29.8.1968, 10 s.

 „Programové vyhlásenie“ NZ k všetkému ľudu Československa; dátum nečitateľný, 

***

Mimo zoznamu:

Vyhlásenie predsedníctva NZ z 21.8.1968; 1 s.

Správa z rokovania predsedníctva ústredného výboru Národnej fronty; nedatované, 2 s.

Rozhlasový prejav I. tajomníka ÚV KSČ A. Dubčeka (zo stenografického záznamu NZ); nedatované, 4 s.

Komuniké o československo-sovietskych rokovaniach v dňoch 23.-26.8.1968, Moskva; 27.8.1968, 3 s. 
(dátum je na duplikáte dokumentu)



Informácia o reakciách zahraničných vlád a tlače na vývoj situácie v Československu; tlačový odbor 
Ministerstva zahraničných vecí; nedatované, 6 s.

Prejav prezidenta republiky po návrate z moskovských rokovaní; nedatované, 2 s. 


