
Predsedníctvo ÚV KSS 1969 (21.9. – 29.10.)

Plán práce pléna a predsedníctva VV KSS na 2.polrok 1969, nedatované, 4 s.

Hodnotenie práce vysokoškolskej straníckej organizácie od novembra 1968 do júna 1969, prísne tajné, 10.9.1969, 
25 s.

Správa o plnení „Opatrení vlády SSR na stabilizáciu hospodárstva na Slovensku“, prísne tajné, 18.9.1969, 24 s.

Informácia o rokovaní predsedníctva ÚV KSČ, 23.9.1969, 31 s.

Stanovisko Komisie predsedníctva ÚV KSS na došetrenie sťažností na členov orgánov ÚV KSS, prísne tajné, 
26.9.1969, 50 s. (+ čiastočný duplikát)

Zapojenie ekonomiky SSR do medzinárodnej deľby práce, najmä s členskými krajinami RVHP, prísne tajné, 
26.9.1969, 60 s.

Uznesenie zo 49. schôdze predsedníctva ÚV KSS  zo dňa 29.9.1969 k bodu: Úlohy KSS vyplývajúce z rokovania 
plenárneho zasadnutia ÚV KSČS, 29.9.1969, 43 s. (+ duplikát)

 Informácia o ohlasoch na priebeh plenárneho zasadnutia ÚV KSČS, 25.9.1969 + Informácia o rezolúciách 
a stanoviskách, 29.9.1969, 10 s.

Odpis ďalekopisu ÚV KSČS z 27.9.1969 – K organizačným a kádrovým otázkam prerokovaným na pléne ÚV KSČS 
v septembri 1969, 29.9.1969, 14 s.

Ďalekopis ÚV KSČS z 27.9.1969 – Uznesenia plenárneho zasadnutia ÚV KSČS, 25.-26.9.1969, 29.9.1969, 12 s.

Návrh postupu straníckych orgánov a organizácií po septembrovom zasadnutí ÚV KSČ a októbrovom zasadnutí ÚV 
KSS 1969, prísne tajné, 1.10.1969, 21 s.

Návrh na kooptáciu členov ÚV KSS, 1.10.1969, 15 s.

Návrh zmien vo vláde SSR, 1.10.1969, 6 s.

Informatívna správa o rokovaní OV KSS v auguste 1969, prísne tajné, 3.10.1969, 21 s.

Informatívna správa o zabezpečení  a rozpracovaní záverov z posledných plén ÚV KSS v niektorých priemyselných, 
stavebných a dopravných podnikoch na Slovensku, prísne tajné, 3.10.1969, 17 s.

Stanovisko oddelení ÚV KSS k návrhu ÚV KSČS na deľbu práce a právomocí celonárodných a národných územných 
orgánov KSČS, prísne tajné, 9.10.1969, 8 s.

Postup orgánov a organizácií strany na Slovensku pri zabezpečovaní a realizácii uznesení a záverov plenárnych 
zasadnutí ÚV KSČS i ÚV KSS, konaných v mesiaci september-október 1969, prísne tajné, 13.10.1969, 30 s.

Správa o priebehu festivalu československého filmu v Sorrente, 14.10.1969, 4 s. (+ duplikát) +  Uznesenie z 50. 
schôdze predsedníctva ÚV KSS zo dňa 14.10.1969 k bodu „Správa o priebehu festivalu československého filmu 
v Sorrente“, 1 s.

Dôverné vnútrostranícke spravodajstvo, 14.10.1969: -k doplneniu kádrového poriadku (9.10.1969), -o nedodržaní 
straníckej disciplíny pri hlasovaní o zmluve o dočasnom pobyte sovietskych vojsk v ČSSR (6.10.1969), -k záverom 
k straníckemu šetreniu s J. Mackom, J. Knoblochom a J. Stepanovským z Čsl. mierového výboru (2.10.1969), 15 s.


