ÚV KSS 1968 (zasadnutia 9.4. – 29.8.)
Zasadnutie ÚV KSS dňa 9.4.1968:
Zhodnotenie práce s. Michala Chudíka komisiou schválenou predsedníctvom ÚV KSS dňa 2.2.1968; nedatované, 8
s. + Uznesenie zo 6.schôdze predsedníctva ÚV KSS, konanej dňa 11.3.1968 – k bodu: Zhodnotenie práce s. Michala
Chudíka komisiou schválenou predsedníctvom ÚV KSS dňa 2.2.1968; 11.3.1968, 3 s.
Návrh postupu na dokončenie rehabilitácie na Slovensku; organizačno-politické oddelenie ÚV KSS; nedatované, 10
s.
Politická situácia na Slovensku do zasadnutia ÚV KSČ v marci a apríli 1968; 8.4.1968, 29 s.
Politická situácia na Slovensku do 15.4.1968; nedatované, 14 s.
Informatívna správa o situácii v cirkvách od 4. do 18.apríla, posledná správa bola priložená dňa 3.4.1968;
nedatované, 5 s.
Informácia o požiadavkách na zriadenie nových okresov na Slovensku; nedatované, 5 s.
Správa o politickej situácii na Slovensku do 30.4.1968; nedatované, 8 s.
Stenografický záznam zo zasadnutia ÚV KSS dňa 9.4.1968; tajné; 207 s .
Zasadnutie ÚV KSS dňa 20.6.1968:
Návrh na schválenie s. Ondreja Klokoča za predsedu SNR; 2 s. + uznesenie pléna ÚV KSS zo dňa 20.6.1968, 1 s. (+
duplikát)
Návrh stanoviska ÚV KSS k prípravám mimoriadneho XIV. zjazdu; nedatované, 6 s. (+ duplikát)
Odpis stanoviska OV KSS v Trenčíne; nedatované, 1 s.
Návrh na úpravu činnosti a postupu Rehabilitačnej komisie ÚV KSS pri dokončení straníckej rehabilitácie osôb
postihnutých porušovaním socialistickej zákonnosti a noriem straníckeho života; len pre vnútrostranícku potrebu;
nedatované, 6 s. (+ duplikát)
Návrh na zvolanie mimoriadneho zjazdu KSS v roku 1968; len pre vnútrostranícku potrebu; nedatované, 10 s. (+
duplikát)
Rámcový plán politicko-organizačného postupu ÚV KSS v príprave mimoriadneho XIV.zjazdu KSČ a mimoriadneho
zjazdu KSS; nedatované, 19 s. (+ duplikát)
Informácia č. 17/1968; pre členov a kandidátov predsedníctva ÚV KSS; Organizačno-politické oddelenie ÚV KSS;
15.6.1968: Správa o politickej situácii na Slovensku po májových plénach ÚV KSS a ÚV KSČ (8 s.), Z obsahu rezolúcií
na úseku ozbrojených zložiek a súdov (8 s.), Odpis stanoviska OV KSS v Trenčíne (1 s.)
Stenografický záznam zo zasadnutia ÚV KSS dňa 20.6.1968; tajné; 123 s.
Zasadnutie ÚV KSS dňa 18.7.1968:
Návrh do funkcie tajomníka ÚV KSS; 18.7.1968, 1 s.
Stenografický záznam zo zasadnutia ÚV KSS dňa 18.7.1968; tajné; 132 s.
Zasadnutie ÚV KSS dňa 29.8.1968:
Zápis – záznam – program – prezenčná listina z 1.schôdzky zasadnutia pléna ÚV KSS zo dňa 29.8.1968; 7 s.

Zápis diskusie z 1.schôdzky zasadnutia pléna ÚV KSS zo dňa 29.8.1968, ktoré volilo orgány ÚV KSS a prvého
tajomníka ÚV KSS; 5 s.

