
Predsedníctvo ÚV KSS 1970 (1.6. – 14.7.)

Zasadnutie predsedníctva ÚV KSS 1.6.1970: 

Správa o súčasnej situácii v pohovoroch a výmene straníckych legitimácií v Bratislavskej mestskej 
organizácii, v Západoslovenskom, Stredoslovenskom a Východoslovenskom KV KSS a v centrálnych úradoch; pre 
schôdzu predsedníctva ÚV KSS; prísne tajné; 1.6.1970, 54 s.

Zasadnutie predsedníctva ÚV KSS 16.6.1970: 

Vystúpenie s. Vlada Mináča v televízii dňa 21.5.1970; pre informáciu; 5 s.

Predsedníctvo ÚV KSS 16.6.1970: Informatívna správa o preniknutí schváleného materiálu z PÚV KSS zo dňa 
10.12.1969 „Návrh opatrení pre politický postup v oblasti cirkevnej politiky na Slovensku“ do kapitalistickej 
zahraničnej tlače a rozhlasu; MV SSR pre rokovanie predsedníctva ÚV KSS; 15.6.1970, tajné, 8 s. (+duplikát) + 
uznesenie zo 74. schôdze predsedníctva ÚV KSS, 16.6.1970, 2 s.

Správa o priebehu pohovorov a výmene členských legitimácií v bratislavskej mestskej organizácii 
a v Západoslovenskom KV KSS; pre schôdzu predsedníctva ÚV KSS; prísne tajné; 15.6.1970, 68 s.

Zasadnutie predsedníctva ÚV KSS 7.7.1970: 

Analýza finančno-ekonomických vzťahov v rámci ČSSR; Ministerstvo plánovania SSR na rokovanie predsedníctva 
ÚV KSS; pre informáciu; tajné; jún 1970: I. Správa o výsledkoch a poznatkoch analýzy finančno-ekonomických 
vzťahov SSR v rámci ČSSR, 28 s.; II: Analytické podklady k správe o výsledkoch a poznatkoch analýzy finančno-
ekonomických vzťahov SSR v rámci ČSSR, 64 s. (textová časť) + 70 s. (tabuľková časť a prílohy)

Predsedníctvo ÚV KSS 7.7.1970: 

-Informácia o priebehu pohovorov a výmene členských legitimácií v bratislavskej mestskej organizácii k 6.7.1970; 
ÚV KSS pre schôdzu predsedníctva ÚV KSS, 6.7.1970, 13 s.

-Informatívna správa o stave pohovorov v Západoslovenskom kraji ku dňu 6.7.1970, 5 s. ; Informácia o stave 
pohovorov na centrálnych úradoch a inštitúciách SSR a v ďalších ZO KSS, kde sa uskutočňujú pohovory skupiny 
oddelení ÚV KSS k 6.7.1970, Útvar politických informácií ÚV KSS, 6.7.1970, 7 s. 

-Informácia o ohlasoch na rokovanie a závery zasadnutia ÚV KSČS z júna 1970, Útvar politických informácií ÚV KSS,
6.7.1970, 7 s.

Predsedníctvo ÚV KSS 7.7.1970: Podklady pre referát na júlové plénum ÚV KSS; 40 s.

Zasadnutie predsedníctva ÚV KSS 14.7.1970: 

Hodnotenie vedúcich funkcionárov Slovenskej rady odborových zväzov; schôdzu predsedníctva ÚV KSS; prísne 
tajné; 13.7.1970, 30 z 58 s.


