
Previerky SSR 1970 

Správa o priebehu pohovorov k výmene členských legitimácií v r. 1970 na Slovensku; nedatované, 18 s. + 
príloha: Celkový prehľad o priebehu a výsledku pohovorov na Slovensku k 7.4.1970, 1 s. + návrh 
uznesenia, 2 s. (titulná strana pripojená k dokumentu „Informácia o stave pohovorov na centrálnych 
orgánoch a inštitúciách SSR a v ďalších ZO KSS, kde uskutočňujú pohovory skupiny oddelení ÚV KSS 
k 29.6.1970“)

Komisia Predsedníctva ÚV KSS s. Lúčana; 24.4.1970, 11 s.

Návrh politicko-organizačného zabezpečenia záverov predsedníctva ÚV KSČS k ďalšiemu postupu pri 
výmene straníckych legitimácií; príloha k dokumentu 776/kč; nedatované (z kontextu: apríl 1970), 5 s.

Správa o priebehu pohovorov súvisiacich s výmenou členských legitimácií v MV KSS Bratislava; príloha 
k dokumentu 788; 7.5.1970, 2 s.

Informácie o priebehu pohovorov, ktoré uskutočňujú skupiny ÚV KSS vo vytipovaných organizáciách; 
Útvar politických informácií ÚV KSS; 1.6.1970, 7 s.

Informácia o stave pohovorov na stupni ZO KSS k 1.6.1970; Útvar politických informácií ÚV KSS; 2.6.1970,
7 s.

Informácia o stave pohovorov na centrálnych orgánoch a inštitúciách SSR a v ďalších ZO KSS, kde 
uskutočňujú pohovory skupiny oddelení ÚV KSS k 29.6.1970; Útvar politických informácií ÚV KSS; 
30.6.1970, 8 s.

Postup a zásady pre spracovanie záverečného hodnotenia výmeny členských legitimácií pre plénum ÚV 
KSČ; ÚV KSČ; len pre vnútrostranícku potrebu; 20.7.1970, 7 s.

Odvolanie J. Mazáka proti výsledku opakovaného pohovoru; Predsedníctvu ÚV KSS; príloha k dokumentu
1089/Sz; 15.9.1970, 6 s. + rozhodnutie previerkovej skupiny vo veci P. Marušiak, 2 s. 

Zdôvodnenie odvolania (proti výsledku pohovoru); P. Marušiak, tajomník Slovenskej mierovej rady; 
príloha k dokumentu 1089/Na; nedatované (z kontextu: odvolanie bolo zaslané 15.9.1970), 6 s.

List J. Kašičkovej na sekretariát ÚV KSS (reakcia na rozhodnutie previerkovej komisie); príloha 
k dokumentu 1089/Na; nedatované (z kontextu: druhá polovica septembra 1970), 2 s.

Článok J. Kašičkovej uverejnený v denníku Práca 21.3.1968 „Skoncovať s teóriu prevodovej páky“; príloha
k dokumentu 1089/Na; nedatované, 3 s.

Odvolanie; M. Bešina, vedúci tajomník ÚV SZPO; príloha k dokumentu 1089/Na; nedatované, 6 s.

Správa o ukončení pohovorov s ústredným aktívom ÚV KSS a s aktívom oddelenia ÚV KSS; príloha 
k dokumentu 1089; nedatované, 7 s.

Správa z previerky o stave očisty ZO KSS a odborových orgánov na Slovenskej rade odborových zväzov od 
pravicových síl; príloha k dokumentu 1095; nedatované (z kontextu: druhý polrok 1970), 30 s.

Uznesenie z 52.schôdze sekretariátu ÚV KSS, konanej dňa 20.10.1970, k bodu: Záverečná správa 
o výsledku pohovorov v ZO KSS redakcie Pravda; príloha k dokumentu 1001; 20.10.1970, 2 s.



Informácia zo zasadnutí OV KSS k záverečnému hodnoteniu priebehu pohovorov – september, október 
1970; Politicko-organizačné oddelenie - odbor straníckych informácií ÚV KSS; 2.11.1970, 10 s. 

List Františka Barbírka prvému tajomníkovi ÚV KSČ (G. Husák) vo veci vysvetlenia priebehu hlasovania 
v Predsedníctve ÚV KSČ v noci z 20.-21.8.1968; 23.11.1970, 3 s.

Celkové výsledky výmeny straníckych legitimácií sú nasledujúce (dopísané: „Výsledky previerok v KSČ“); 
nedatované (dopísané: Praha, 12.12.1970), 2 s. (časť rozsiahlejšieho materiálu)

Krajskí funkcionári, ktorí neboli doporučovaní do funkcií ku krajským konferenciám strany; nedatované, 2 
s.

Krajskí funkcionári, ktorí neboli doporučovaní do funkcií ku krajským konferenciám strany; nedatované, 2 
s. (štatistický prehľad)

Okresní funkcionári, ktorí neboli doporučovaní do funkcií k okresným konferenciám strany; nedatované, 
5 s.

Správa o prevedení očisty orgánov a organizácií strany a doterajších skúsenostiach z individuálnych 
pohovorov k výmene členských legitimácií strany; Politicko-organizačné oddelenie - odbor straníckych 
informácií Vsl. KV KSS; nedatované, 13 s. + 2 tab

Návrh na potvrdenia vydania nových členských legitimácií v r.1970 týmto členom a kandidátom ÚV KSS 
a ÚKRK KSS; príloha k neznámemu dokumentu; nedatované, 5 s.

Článok Michala Zahradníka v denníku Práca z 5.9.1968 „Postoj SOR v kritických dňoch“ (výňatok); príloha 
k neznámemu dokumentu; nedatované, 2 s.

Prehľad o pohovoroch v ZO KSS patriacich do pôsobnosti národohospodárskeho oddelenia ÚV KSS; 
príloha k neznámemu dokumentu; nedatované, 2 s. (tab.)

Pripomienky oddelenia ÚV KSS k bodu: Záverečná správa o politickej previerke a očiste ústredných 
orgánov štátnej správy, hospodárskych a rozpočtových organizácií, ako aj aparátu NV od nositeľov 
a organizátorov pravicového oportunizmu; príloha k dokumentu 1363; 23.3.1971, 3 s.


