
Plénum Stredoslovenského KV KSS 1969

Správa o rozvoji hospodárstva v Stredoslovenskom kraji v roku 1968 a úlohy strany v oblasti ekonomiky; pre 
schôdzu pléna Stredoslovenského KV KSS; prísne tajné; 9.1.1969, 30 s.

Obsahové zameranie a hlavné smery ideologickej práce po novembrovom a decembrovom pléne ÚV KSČS a ÚV 
KSS; pre schôdzu pléna Stredoslovenského KV KSS; prísne tajné; 9.1.1969, 22 s.

Úvodné slovo k materiálu „Obsahové zameranie a hlavné smery ideologickej práce po novembrovom 
a decembrovom pléne ÚV KSČS a ÚV KSS“; s. Beňo, tajomník S KV KSS; nedatované (pravdepodobne január 
1969), 10 s. + diskusia, 80 s.

Správa o hospodárení stredoslovenskej krajskej organizácie KSS za rok 1968 a návrh rozpočtu straníckych orgánov
v Stredoslovenskom kraji na rok 1969; prísne tajné; 19.3.1969, 25 s. + uznesenie zo schôdze pléna S KV KSS 
konanej dňa 26.3.1969, k bodu - Správa o hospodárení stredoslovenskej krajskej organizácie KSS za rok 1968 a 
návrh rozpočtu straníckych orgánov v Stredoslovenskom kraji na rok 1969; 26.3.1969, 3 s. 

Správa o raste Stredoslovenskej krajskej organizácie za rok 1968 a jej zložení k 31.12.1968; pre schôdzu pléna 
Stredoslovenského KV KSS; prísne tajné; 20.3.1969, 11 s. + uznesenie zo schôdze pléna S KV KSS konanej dňa 
31.10.1969 k bodu - Správa o vývoji a raste Stredoslovenskej krajskej organizácie od začiatku roku a za 3. štvrťrok 
1968; 3 s.

Uznesenie zo schôdze pléna S KV KSS, konanej dňa 26.3.1969 k bodu 1 – Stav a problémy v realizácii politiky 
strany v Stredoslovenskom kraji na úseku školstva; 7 s.

Uznesenie zo schôdze pléna S KV KSS, konanej dňa 26.3.1969 k bodu 2 – Správa o hospodárení stredoslovenskej 
krajskej organizácie  za rok 1968 a návrh rozpočtu na rok 1969; 5 s.

Dôverné vnútrostranícke spravodajstvo; č. 6/b, redakcia vnútrostraníckeho spravodajstva upos ÚV KSČ; 2.4.1969 
(9:45 hod.), 5 s.

Dôverné vnútrostranícke spravodajstvo; č. 7/b, redakcia vnútrostraníckeho spravodajstva upos ÚV KSČ; 2.4.1969 
(20:00 hod.), 4 s.

Stanovisko pléna Stredoslovenského KV KSS, rozšíreného o členov ÚV KSČS a ÚV KSS zo Stredoslovenského kraja 
k stanovisku a opatreniam predsedníctva ÚV KSČS zo dňa 2.4.1969 k súčasnej vnútropolitickej situácii (udalosti 
z 28.-29.3.1969, tzv. hokejový týždeň); 2.4.1969, 4 s.

Diskusia na mimoriadnom zasadnutí pléna Stredoslovenského KV KSS (z kontextu: hokejový týždeň); nedatované 
(zo súvislostí: 2.4.1969), 91 s. 

Prehľad zápisnice z mimoriadneho zasadnutia pléna S KV KSS, konaného dňa  18.4.1969; 51 s. / obsah: Jednotná 
informácia o pléne ÚV KSČS 17.4.1969, diskusia, návrh listu pre ÚV KSS a ÚV KSČS

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia pléna S KV KSS, konaného dňa  2.7.1969; 175 s. : zahájenie (s. Bugáň, 4 s.), 
úvodné slovo (s. Pirošík, 25 s.), referát s. Ťažkého (10 s.), diskusia (131 s. – s. V. Biľak s.176-206), záver (5 s.) 

Prehodnotenie „Stanoviska pléna Stredoslovenského KV KSS rozšíreného o členov KK a RK a zástupcov okresov 
Stredoslovenského kraja, zo dňa 23.8.1968“; nedatované (zo súvislosti: 7.2.1969 – viď odkaz na závery májového 
pléna ÚV KSČ v citovanom prejave/diskusnom príspevku V. Biľaka), 6 s.

Prehodnotenie rozhodnutí, stanovísk a prehlásení predsedníctva Stredoslovenského KV KSS v dňoch 21.-
30.8.1968; nedatované (zo súvislosti: 7.2.1969 – viď odkaz na závery májového pléna ÚV KSČ v citovanom 
prejave/diskusnom príspevku V. Biľaka), 4 s.



Stanovisko pléna Stredoslovenského KV KSS k bezdôvodným obvineniam niektorých funkcionárov v kraji; 
nedatované (zo súvislosti: pravdepodobne 7.2.1969), 4 s.

Referát na plenárnom zasadnutí Stredoslovenského KV KSS; autor neuvedený; nedatované (z kontextu: po 
novembrovom pléne ÚV KSČS), 61 s. (viď nižšie: „Uznesenie zo schôdze pléna S KV KSS k plneniu realizačnej 
smernice...“

Uznesenie zo schôdze pléna S KV KSS k plneniu realizačnej smernice májového pléna a ďalšiemu postupu po 
septembrovom pléne ÚV KSČS a októbrovom pléne ÚV KSS v Stredoslovenskej krajskej organizácii KSS; 
nedatované (zo súvislosti: november/december 1969), 21 s.

Návrh rezolúcie pléna Stredoslovenského KV KSS; nedatované, 5 s.

Najbližšie úlohy ideologickej práce strany v Stredoslovenskom kraji po novembrovom a decembrovom pléne ÚV 
KSČS a ÚV KSS; pre schôdzu pléna Stredoslovenského KV KSS; nedatované, 29 s.

Návrh rezolúcie pléna Stredoslovenského KV KSS; nedatované, 4 s.


