Hospodárstvo 1-1
Poznatky o politickej situácii, akciách a názoroch na úseku stavebníctva, dopravy a spojov po plenárnych
zasadnutiach ÚV KSČ a ÚV KSS; VII.oddelenie ÚV KSS; podklady pre ÚV KSS; 4.5.1968, 8 s.
Informácia o politickej situácii za VII. oddelenie ÚV KSS (hospodárstvo, doprava); podklady pre ÚV KSS; 6.5.1968, 5
s.
Situácia v národnom hospodárstve; In: Operatívne informácie pre členov predsedníctva a sekretariátu ÚV KSČ,
predsedu ÚKRK KSČ a prezidenta republiky; Útvar súborných informácií, plánu a riadenia KSČ; 12.9.1968, 2 s.
Zásady upevnenia a zdokonalenia systému riadenia národného hospodárstva; Sekretariát Hospodárskej rady vlády
ČSSR; september 1969, 42 s.
Podklady k aplikácii ekonomickej reformy v najbližších rokoch; Sekretariát Hospodárskej rady vlády ČSSR;
september 1969, 94 s. (zoradené v opačnom poradí) – príloha k dokumentu „Zásady upevnenia a zdokonalenia
systému riadenia národného hospodárstva“
Účasť Slovenska na zahraničnom obchode a jeho prejav v ekonomike Slovenska; podkladový materiál pre
rokovanie pléna ÚV KSS; 13.11.1968, 21 s.
Hodnotenie hospodárskeho vývoja na Slovensku v roku 1968; podkladový materiál pre rokovanie pléna ÚV KSS v
decembri 1968; nedatované; 38 s. + tabuľky
Hospodárska smernica a rozpočet Slovenska na rok 1969 a príprava piatej päťročnice a dlhodobého výhľadu do
roku 1980; podkladový materiál pre rokovanie pléna ÚV KSS; december 1968, 33 s. + tabuľky
Ekonomické nástroje v novej sústave riadenia; podkladový materiál pre rokovanie pléna ÚV KSS; december 1968,
26 s.
Životná úroveň (časť rozsiahlejšieho dokumentu, bez záhlavia); podkladový materiál pre ÚV KSS; nedatované
(1968), 8 s.
Národné hospodárstvo a životná úroveň; autor neuvedený; podklady pre ÚV KSS; nedatované (1968), 11 s.
Správa o vývoji národného hospodárstva na Slovensku v roku 1968; predseda Slovenského štatistického úradu
predsedovi vlády SSR; február 1969, 17 s.
Z rokovania Predsedníctva ÚV KSS dňa 31.3.1969 – Správa o vývoji hospodárstva Slovenska; Útvar politických
informácií ÚV KSS; 14 s.
Zásady programu konsolidácie národného hospodárstva na roky 1970-1972 a základné smery a princípy rozvoja
hospodárstva do roku 1975 – dôvodová správa; Federálne ministerstvo plánovania; prísne tajné; máj 1969, 34 s.
Analýza doterajšieho vývoja a súčasného stavu hospodárstva na Slovensku – I. diel: Súhrnná analýza; Ministerstvo
plánovania SSR, Slovenský štatistický úrad; tajné; máj 1969, 87 s.
Správa o výsledku previerky zabezpečenia vnútorného trhu nedostatkovými tovarmi osobnej spotreby; Najvyšší
kontrolný úrad SSR; 4.7 1969, 14 s. + príloha 6 s. (pôvodná tlač)
Súhrnná charakteristika vývoja ekonomiky na Slovensku v rokoch 1963-1969; podkladový materiál pre ÚV KSS;
nedatované, 38 s.
Štátny záverečný účet ČSSR; Ministerstvá financií ČSSR, ČSR a SSR; tajné; nedatované (1969), 52 s. + príloha 20 s.

Informácia o uskutočnení koordinačných porád; Politicko-organizačné oddelenie ÚV KSS, odbor vnútrostraníckych
informácií; 11.11.1970, 2 s.
Rada vzájomnej hospodárskej pomoci – výkonný výbor: Komplexný program ďalšieho prehlbovania
a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov RVHP; Úrad
predsedníctva vlády ČSSR, odbor medzinárodných ekonomických vzťahov; tajné; 25.6.1971, 127 s. + (príloha)
Návrh opatrení týkajúcich sa koordinácie činnosti v oblasti ekonomickej a vedecko-technickej politiky
zainteresovanými členskými štátmi RVHP voči tretím krajinám a ich medzinárodným zoskupeniam; tajné;
nedatované, 18 s.
Vývoj ekonomického myslenia a jeho deformácie v posledných rokoch; Rendoš, France; nedatované, 20 s.

