SPOLKY - POLICAJNÉ RIADITEĽSTVO
(inventár)
A - 1
Slovenský abstinentný spolok so sídlom v Bratislave

es
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Slovenský abstinentný spolok vznikol z niekdajšieho "Krajinského
ústredia česko-slovenského abstinentného zväzu pre Slovensko", ktorého
stanovy boli schválené bývalým Ministerstvom s plnou mocou pre Slovensko
zo dňa 19. X. 1925 čís. 42.975/25 adm.V.
Obnovenie stavu a funkcie spolku bolo v r. 1939, kedy sa vytvorila
aj celková organizácia spolku, jeho výbor a vytýčili sa tiež úlohy
stanovené už v spomínaných stanovách. Išlo predovšetkým o boj proti
alkoholizmu, čo dokazuje niekoľkoročná činnosť spolku, jeho prednáškové
semináre a iné písomnosti.
Spolok plnil svoju funkciu až do r. 1951, kedy bol Povereníctvom
vnútra rozpustený a túto ako aj podobné úlohy začal plniť Čsl. červený
kríž. Definitívna likvidácia nastala až r. 1954. V spisovom materiáli
spolku, ktorý nie je príliš obsiahly, sa nachádzajú stanovy, správy,
zápisnice z jednotlivých valných zhromaždení, ktoré sú považované za
úradné knihy. Okrem toho sa tu nachádzajú materiály administratívnej
časti činnosti spolku, hlavne styk s Policajným riaditeľstvom , ktoré
muselo schváliť, resp. povoliť každé zhromaždenie. Je tu tiež zachovaný
spis o Jozefovi Kováčikovi, bývalom tajomníkovi spolku, ktorý bol
stíhaný za spreneveru spolkového majetku a protištátnu činnosť.
V malom množstve je tu zastúpená časť tlačovo-publikačnej činnosti
spolku.
apríl 1939

ív

m

Utvorenie spolku.
Abstinentný spolok vznikol z niekdajšieho "Krajinského ústredia československého abstinentného zväzu pre Slovensko", ktorého stanovy boli
schválené bývalým Ministerstvom s plnou mocou pre Slovensko zo dňa
19.X.1925 čís. 42.975 adm.V.

ch

Zväz abstinentov - bol založený 19.X.1925 a z toho v júli 1939 bol
založený "Spolok slovenských abstinentov".

Ar

1939
Stanovy "Slovenského abstinentného zväzu", prijaté Valným zhromaždením z
30. júla 1939 v Bratislave.
1945 - 1946
Stanovy "Slovenského abstinentného zväzu", prijaté Valným zhromaždením z
23.XI.1945.
1950
Stanovy miestneho odboru "Slovenského abstinentného zväzu" v Bratislave.

1944
Správa o priebehu III. Valného zhromaždenia "Slovenského abstinentného
zväzu".

vy

1945
Správa zo IV. Valného zhromaždenia "Slovenského abstinentného zväzu",
prezenčná listina, zoznam členov, zápisnica.

la

1948
Správa o priebehu Valného zhromaždenia "Slovenského abstinentného
zväzu", zoznam členov.

is

1950
Zápisnica o priebehu ustanovujúceho Valného zhromaždenia Slovenského
abstinentného zväzu, prezenčná listina, zoznam členov, dotazník.

es
ta

Br
at

1951
Zápisnica napísaná na Povereníctve zdravotníctva a práv. odd. vo veci
zlúčenia Slovenského abstinentného zväzu s Čsl. červeným krížom,
hlásenie o činnosti Slovenského abstinentného zväzu, zápisnica napísaná
na Spolkovom odd. bezpečnostného referátu VNV v Bratislave vo veci
trvania spolku Slov. abstinentného zväzu a ohľadne vydávania publikácií,
zápisnica vo veci trvania spolku.
1952
Správa o činnosti za prvý štvrťrok, zápisnica - súpis prevzatia majetku
z bývalého spolku SAS.
Spisový materiál

m

1939
Vytvorenie spolku, obnovenie stanov zväzu, ich schválenie.

ív

1941
Hlásenia SAS Policajnému riaditeľstvu o konaní Valného zhromaždenia.

ch

1944
Oznámenia o konaní valného zhromaždenia SAS na Policajné riaditeľstvo.

Ar

1945
Spoľahlivosť členstva - hlásenie Policajnému riaditeľstvu, oznámenie o
konaní Valného zhromaždenia SAS, revízia spoľahlivosti.
1946
Doplnenie žiadosti, schválenie stanov, zmena stanov.
1948

Hlásenie spolkových činiteľov, utvorenie akčného výboru, pozvánka na
Valné zhromaždenie SAS, oznámenie o konaní Valného zhromaždenia NV v
Bratislave, žiadosť o predĺženie podania správy.

Rozpustenie zväzu SAS.

la

1951
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1951
Celoslovenská protialkoholická konferencia, program.

vy

1950
Založenie miestneho odboru Slovenského abstinentného zväzu, usporiadanie
prednáškového seminára SAS, oznámenie o konaní členskej schôdze,
presťahovanie - hlásenie, preskúmanie politickej spoľahlivosti činiteľov
časopisu spolku.
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1952
Žiadosť o uznanie protialkoholického hnutia za masovú organizáciu.
1953
Rozpustenie a likvidácia SAS - majetok.
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1951-54
Prípad Jozef Kováčik - tajomník SAS - súdne stíhanie.

m

(1951)
Tlačivo - boj proti nadmernému pitiu alkoholu (Publikácia Povereníctva
práce a sociálnej starostlivosti výňatok zákona č. 87/1948 o potláčaní
alkoholu),
materiál
pre
zdravotnícku
osvetu
ČsČk,
pozvánka
na
abstinentný program 08.IV.1951.

A
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Spolok "Zväz advokátov na Slovensku"

Ar

ch

Spolok bol založený a jeho stanovy schválené 23.X.1924. Združoval
advokátov na Slovensku a jeho sídlom bola Bratislava. Tak ako iné spolky
jeho ciele boli presne vymedzené, určené, mal svoj výbor a členov
výboru. Každoročne sa konali Valné zhromaždenia.
V písomnom materiáli spolku vidíme jeho činnosť od r. 1924 až do
r. 1944, kedy vojnovými udalosťami sa táto činnosť narušila a spolok sa
obmedzil iba na kolektívne poistenie členov pre prípad úmrtia alebo
invalidity.
Spolok bol rozpustený v roku 1947 a jeho majetok pripadol do
Kultúrno-sociálneho fondu podľa ustanovení SNR.

1924, 1934, 1945
Stanovy "Zväzu advokátov na Slovensku".

1933
Správy "Zväzu advokátov na Slovensku".
1935
Zápisnica o VH, nahlásenie funkcionárov.

vy

1941
Zápisnica, zoznam členov.

is

la

1945
Zápisnica z mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia "Zväzu advokátov
na Slovensku".
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1924 - 1933
Schválenie stanov, oznámenia Policajnému riaditeľstvu o konaní Valného
zhromaždenia.
1935 - 1949
Vedenie spolku - predseda, oznámenie Policajnému riaditeľstvu o konaní
Valného zhromaždenia, zmier, urgencia PR o zaslaní výročnej správy.
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1944
Vyzvanie Policajného riaditeľstva o nahlásení činnosti "Zväzu advokátov
na Slovensku", úradný záznam o spolku, informácie o spolku.
1945 - 1949
Rozpustenie spolku, informácia o finančnej situácii - výpisy zo
slovenskej hypotečnej a koncesionálnej banky.
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1950 - 1951
Rozpustenie spolku a pridelenie majetku spolku do Kultúrno-sociálneho
fondu.

Športový klub Apollo

Ar

Menovaný spolok bol založený v r. 1933 pri firme Apollo rafinéria minerálnych olejov, ako športový klub, ktorý mal za účel
pestovať šport ako futbal, tenis, volejbal, ping-pong, kolky a šachy.
Sídlom spolku bola Bratislava a jeho jednacou rečou slovenčina.
Spolok okrem iného utužoval vzťahy medzi členmi spolku aj inými
činnosťami, ako boli spoločné výlety, cvičenia, odborné prednášky,
usporiadania verejných závodov - pretekov, usporiadanie zábav, divadiel
a slávností s oprávnením vyberania vstupného a iné. Podľa rekapitulácií
činností spolku na Valných zhromaždeniach sa dozvedáme, že ŠK Apollo sa
zúčastňovalo
pretekov,
tiež
závodov
medzi
jednotlivými
spolkami
športového charakteru v Bratislave a tiež aj mimo Bratislavy.

Spolok existoval a plne pôsobil až do r. 1940, kedy vojnová
situácia narušila jeho činnosť. V r. 1945 bol rozpustený. V roku 1946
znovu založený, ale jeho činnosť sa nedostala až do takého tempa ako
predtým, a tak možno povedať, že pravdepodobne po r. 1950 znovu zanikol.

vy

Stanovy - Športový klub "Apollo" - ŠK Apollo
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Sídlo : Bratislava
Reč : slovenská
Účel spolku - pestovať šport: futbal, tenis, volejbal, ping-pong, kolky
a šach.
(Klub je povinne členom príslušných zväzov týchto športových odvetví.)
K účelu slúžia - spoločné cvičenia, výlety, usporiadanie verejných
závodov, odborné prednášky, zábavy, divadlá, slávnosti s oprávnením
vyberania vstupného, udržovanie priateľských stykov.
Finančné prostriedky - zápisné a členské poplatky.
A

Športový klub Apollo
1946

es
ta

Stanovy športového klubu Apollo.

1933
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

m

1934
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov, súpis výdajov a
príjmov - referát na VH.
1935
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

ch
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1936
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1937
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Ar

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Spisový materiál

1933
Žiadosť o schválenie stanov (na Policajnom riaditeľstve).
Oznam Krajinskému úradu v Bratislave o založení ŠK Apollo.

1934
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní riadneho Valného zhromaždenia,
pozvanie na Valné zhromaždenie, schválenie stanov.

vy

1935
Oznam na Policajné riaditeľstvo o riadnom Valnom zhromaždení, výmer.

la

1936
Oznámenie termínu VH na Policajné riaditeľstvo.

is

1937
Oznam na Policajné riaditeľstvo o Valnom zhromaždení, výmer, dotazník.
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1940
Oznam na Prezídium Policajného riaditeľstva o stave spolku (členov a
financií), oznam na PR o Valnom zhromaždení.
1941
Oznam na Policajné riaditeľstvo o Valnom zhromaždení, zoznam
funkcionárov, výkaz o stave spolku (členstvo a majetok).
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1942
Výkaz spolku (členstvo a majetok).

1943
Prešetrovanie Policajného riaditeľstva spolkovej činnosti ŠK Apollo.

m

1944
Výkaz o stave spolku (členstvo a majetok), úradný záznam Policajného
riaditeľstva o zvolaní Valného zhromaždenia, existencii spolku, dotazník
s vyplnením funkcionárov.
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1945
Výmer na Valné zhromaždenie, zápisnica napísaná na Policajné
riaditeľstvo z príležitosti rozpustenia spolku 21. novembra 1945, úradné
hlásenie.

Ar

1946
Zápisnica zapísaná na Oblastnom veliteľstve NB o rozpustení spolku a
jeho majetku, oznam Oblastného veliteľstva na SNR o rozpustení spolku,
žiadosť klubu Krajskému oblastnému veliteľstvu o obnovenie spolku,
doplnenie žiadosti o schválenie stanov, dotazník.
1947
Žiadosť spolku na Povereníctvo vnútra o schválenie stanov, schválenie
stanov Povereníctvom vnútra.
1948

Hlásenie Povereníctva vnútra o zaradení spolku do spolkového registra,
oznam na Oblastné veliteľstvo NB o Valnom zhromaždení spolku a programu,
výmer, úradné hlásenie, odloženie Valného zhromaždenia, výmer.
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Spolok agronómov

vy

1950
Povinnosť usporiadania riadneho Valného zhromaždenia.
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Spolok bol založený v roku 1941, kedy si podal aj žiadosť o
schválenie stanov. Cieľom spolku bolo podporovať a hájiť stavovské
záujmy slovenských agronómov a poľnohospodárskych pracovníkov združených
v spolku. Okrem toho dbal na všeobecné pozdvihnutie slovenského
poľnohospodárstva a zvýšenie rentability tých odvetví priemyselnej
výroby a obchodu, ktoré sú späté s poľnohospodárskou výrobou.
Tento cieľ sa snažil spolok dosiahnuť činnosťou publikačnou, tiež
viedol záznamy o neobsadených miestach a dával pre svojich členov
dobrozdania atď.
Spolok fungoval až do roku 1947, kedy mal posledné Valné
zhromaždenie. Jeho majetok prevzal Jednotný zväz slovenských roľníkov.

Spolok agronómov

Stanovy spolku.

m

1941
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

ív

1945
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, zoznam členov výboru.

ch

1946
Zápisnica o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti za uplynulé
ročné obdobie, prezenčná listina.

Ar

1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1951
Zápisnica o odovzdaní majetku spolku a jeho prevzatí Jednotným zväzom
slovenských roľníkov.

Spisy

1941
Žiadosť o schválenie stanov, dotazníky.

vy

1942
Oznam na Policajné riaditeľstvo o zvolaní pracovnej porady, výmer,
hlásenie, úradný záznam o spolku.

la

1945
Zápis spolku o predložení stanov na schválenie.
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1946
Oznam
o
Valnom
zhromaždení,
výmer,
úradné
hlásenie
z
Valného
zhromaždenia, dotazníky, žiadosť o schválenie stanov, predložené
Povereníctvu vnútra, nahlásenie dôležitých údajov o spolku ÚNV - NB predloženie stanov na schválenie Povereníctvu vnútra.
1947
Výmer na Valné zhromaždenie, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia,
prípis od spolku o zaslaní správ.
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1948
Nahlásenie dôležitých údajov o spolku.

1949
Povereníctvo
vnútra
schválenie
stanov,
prípis
Povereníctva
poľnohospodárstva
na
ÚNV
veci
vnútorné
o
potrebe
zaslania
zaregistrovaných členov spolku, upozornenie ÚNV o nutnosti konania
Valného zhromaždenia.

Ar
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1951
Oznam spolkového podpredsedu na ÚNV o zániku spolku, prehlásenie o
zániku spolku, nariadenie Povereníctva vnútra o vyradení z registra
spolku a riešenie majetkovej otázky spolku a odovzdanie tohto majetku
Jednotnému zväzu slovenských roľníkov, hlásenie Oblastného veliteľstva
NB o pripadnutí majetku zaniknutého spolku Jednotnému zväzu slovenských
roľníkov.

Spolok "Detský domov sv. Alžbety"

Jeden z najstarších dobročinných spolkov v Bratislave bol spolok
"Detský domov sv. Alžbety", založený v roku 1909 z príležitosti 700ročného jubilea sv. Alžbety. Sídlo spolku bolo na Zámockej ulici č. 45.
Cieľom spolku bolo zaopatrenie, výchova a dozor nad deťmi, ktoré
boli opustené. Spolok mal ráz rímsko-katolícky, čím sledoval druh
kresťanskej
charity.
Domov
prijímal
vo
väčšine
deti slovenskej
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národnosti, katolíckeho vierovyznania, ale tiež aj iných kresťanských
náboženstiev.
Spolok vlastnil nehnuteľnosti na pozemku bývalých Pálffyho
kasární, a to: dvor, dom a schody v Bratislave na Zámockej ulici č. 45,
tiež budovu terajšieho internátu Mirka Nešpora. Budova potom pripadla
správe Rektorátu Univerzity Komenského. Spolok spravoval materskú
škôlku, kde vychovávateľkami boli diplomované učiteľky pre materské
školy, väčšinou z radov rehoľných sestier. Okrem toho tu bol tiež
stredoškolský internát, kde bývalo 74 študentov.
Spolku predsedali vysokí cirkevní hodnostári ako dr. Ambróz Lazík,
dr. Eugen Filkorn a tiež osobnosti našej lekárskej vedy ako MUDr. K.
Čársky, MUDr. František Švec a iní. Spolok ako taký bol dotovaný štátom
a tiež príspevkami, ktoré vybral od členov a rodičov.
Posledné stanovy spolku boli schválené v r. 1947. Od tohoto času
pozície spolku upadajú až po konečnej revízii spolkov sa spolok "Detský
domov sv. Alžbety" rozpadá a na návrh Povereníctva vnútra je aj vymazaný
zo spolkového registra. Povereníctvo vnútra pri revízii spolkov
sledovalo účel každého spolku, jeho postavenie v spoločnosti a pokiaľ
bolo možné, bol spolok včlenený do niektorej z masových organizácií, v
iných prípadoch zase funkciu spolku začala plniť niektorá iná,
novovytvorená organizácia ako napr. Čsl. červený kríž a iné.
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Spolok Detského domova sv. Alžbety
1929 - 1950
Kronika Detského domova sv. Alžbety - Slovenská opatrovňa v Bratislave.
1945

m

Stanovy spolku.

ív

1928
Správa o činnosti spolku, záverečné účty, súvaha.
1929

ch

Správa o činnosti spolku.
1932
Správa o činnosti spolku, záverečná správa pokladníka.

Ar

1934
Správa o činnosti, pokladničná správa.

1944
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Písomný materiál

vy

1922
Prípis ministra Čsl. republiky s plnou mocou pre správu Slovenska
županovi
Bratislavskej
župy
ohľadne
stanov
spolku
na Policajné
riaditeľstvo - žiadosť o schválenie stanov a určitých zmien (zmena názvu
na "Spolok domova sv. Andreja a Benedikta").
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1923
Župný úrad schvaľuje stanovy spolku zaslané Policajnému riaditeľstvu,
prípis spolku Policajnému riaditeľstvu o prijatí schválených stanov a
tiež oznamy o spolku.
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1928
Prípis spolku na Policajné riaditeľstvo o činnosti spolku.

1929
Prípis z Daňového úradu na Policajné riaditeľstvo - žiadosť presnej
adresy spolku.
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1930
Prípis spolku na Prezídium Policajného riaditeľstva o dôležitých údajoch
týkajúcich sa spolku.
1933
Spolok zasiela Policajnému riaditeľstvu dôležité údaje o spolku.

m

1935
Zaslanie dôležitých údajov o spolku na Policajné riaditeľstvo.

ív

1938
Žiadosť spolku na Mestský úrad o podporu z Masarykovej dobrovoľnej
nadácie.

ch

1942
Žiadosť spolku na Ministerstvo vnútra o schválenie zmeny stanov.

Ar

1943
Žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o potvrdenie pripravovaných
menoslovov funkcionárov spolku.
1944
Policajné riaditeľstvo žiada spolok o predloženie správy z Valného
zhromaždenia.
1945

Nahlásenie spolku na Policajné riaditeľstvo o nepolitickom zameraní
členov a jeho predstavenstva, spolok zasiela PV úpravu spolkových stanov
podľa nariadenia SNR.

vy

1946
Doplnenie žiadosti o schválenie stanov, zoznam členov správneho výboru
spolku, vrátenie spolkových stanov.
1947

la

PV schvaľuje zmenu stanov.

is

1950
Prípis ÚNV - dopyt o činnosti spolku, urgovanie konania Valného
zhromaždenia.

Br
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1951
Oznam PV o zániku spolku, oznam ÚNV - III. pre vnútorné veci a
bezpečnosť na PV o činnosti spolku.

es
ta

1955
Zápisnica napísaná na odbore pre vnútorné veci rady ÚNV ohľadom
nehnuteľnosti rozpusteného spolku.

A

Akademické spevácke združenie

Ar

ch

ív

m

Spolok bol založený v r. 1922, odkedy pracoval až do r. 1950.
Účelom spolku bolo pestovať technicky vyspelú literatúru vokálne,
prevádzajúc skladby moderné a v historických kontextoch skladby staré.
Spolok oboznamoval verejnosť so sólovou i zborovou literatúrou
formou prednášok, rozpráv a odborného speváckeho štúdia, poriadaním
intonačného a iných odborných kurzov. Poriadal tiež aj exkurzie do
zahraničia.
V r. 1950 bol spolok vyradený zo spolkového registra a celý jeho
majetok prešiel do správy FFUK.
Spolkovú miestnosť mali na Kapitulskej ulici č. 1, neskôr na
Schediusovej ul. (potom ul. 4. apríla, dnes Štetinova ul.).

Akademické spevácke združenie

1923, 1933, 1941
Stanovy spolku schválené v r. 1923, 1933, 1941.
1929
Správa z Valného zhromaždenia, výsledky Valného zhromaždenia.

1932
Jednateľská správa za rok 1931-32.
1933
Zápisnica z Valného zhromaždenia, jednateľská správa za rok 1932
(neúplná).

vy

1934
Jednateľská správa za rok 1933-34.

la

1936
Zápisnica z Valného zhromaždenia, jednateľská správa za rok 1935.

Br
at

is

1937
Zápisnica z Valného zhromaždenia, jednateľská správa za rok 1936, zoznam
členov.
1938
Zápisnica z Valného zhromaždenia, jednateľská správa za rok 1937.
1939
Zápisnica z Valného zhromaždenia, jednateľská správa za rok 1938.

es
ta

1940
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa tajomníkov o činnosti spolku za
rok 1940.

Spisový materiál

ch

ív

m

1943
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa tajomníka o činnosti spolku za
rok 1941-42. Zoznam členov spolku.

Ar

1923
Policajné riaditeľstvo vracia stanovy spolku k oprave, schválenie stanov
spolku Ministerstvom s plnou mocou pre Slovensko.
1926
Zoznam členov Akademického speváckeho združenia.

1927
Spolok prostredníctvom Policajného riaditeľstva žiada Župný úrad o
postúpenie žiadosti spolku na MV a udelenie povolenia k vycestovaniu na
zájazd do Rakúska. Zoznam účastníkov exkurzie.

1928
Oznam spolku na Prezídium Policajného riaditeľstva o dôležitých údajoch
- funkcionári, atď.

vy

1929
Oznam spolku na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer.

Br
at

is

la

1930
Šetrenie Policajného riaditeľstva ohľadne mimoriadnej VH na zvolanie
ktorej boli sťažnosti zo strany členov.
Oznam o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia, výmer, hlásenie o
výsledku Valného zhromaždenia, oznam o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, hlásenie funkcionárov zvolených Valným zhromaždením, žiadosť
rektorátu UK na Policajné riaditeľstvo o zapožičanie stanov spolku,
vrátenie zapožičaných stanov.
1931
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenia funkcionárov.

es
ta

1933
Žiadosť o povolenie konania mimoriadneho Valného zhromaždenia, výmer,
nahlásenie dôležitých údajov o spolku, hlásenie z Valného zhromaždenia,
žiadosť o zmenu stanov.
1934
K.Ú. schvaľuje zmenu stanov, dotazník, žiadosť na Policajné riaditeľstvo
o povolenie mimoriadneho Valného zhromaždenia, výmer, spolok podáva
správu o konaní Valnej hromady.

m

1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, správa z Valného zhromaždenia,
správa o stave archívu.

ch

ív

1936
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, správa o stave
archívu.

Ar

1937
Oznam Policajnému riaditeľstvu o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
zoznam členov, dotazník, pokladničná hotovosť.

1938
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, dotazník,
výmer, hlásenie spolku na Policajné riaditeľstvo o finančnom stave
spolku, obežník Policajného riaditeľstva o potrebe nahlásenia spolkového
majetku.
1939

Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, informácie ohľadne
spolku zaslané Policajnému riaditeľstvu, Okresnému finančnému
riaditeľstvu.

la

vy

1941
Žiadosť o schválenie zmeny stanov, oznam o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, dotazník, informácia Daňovému úradu.

is

1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, oznam na Policajné
riaditeľstvo o zmene termínu Valného zhromaždenia, vrátenie stanov k
doplneniu MN.

Br
at

1944
Urgencia Policajného riaditeľstva ku konaniu Valného zhromaždenia.
1945
Policajné riaditeľstvo - urgencia konania Valného zhromaždenia, žiadosť
spolku Povereníctvu SNR pre veci vnútorné o schválenie stanov.

es
ta

1946
Oblastné veliteľstvo NB urguje spolok, aby predložil ďalšie písomné
materiály na schválenie stanov, dotazníky.

m

1948
Písomné hlásenie spolku a ich funkcionárov NV - úradmi NB, žiadosť PR o
udanie údajov o funkcionároch.

ch

ív

1950
Rozpustenie spolku a vyradenie zo spolkového registra, zápisnica o
odovzdaní majetku semináru FFUK.

A
Slovenský národný aeroklub

Ar

Spolok bol založený v r. 1939, bol oprávnený zakladať odbory. Ich
cieľom bolo prevádzať športové letectvo, rozširovať vedomosti o letectve
a účelne sa starať o pokrok v národnom letectve po stránke vedeckej,
technickej, publikačnej, hospodárskej a kultúrnej.
Neskôr prešiel spolok niekoľkými reorganizáciami, úpravami a
zmenami názvu. Spolok existoval až do r. 1952, kedy bol zriadený tzv.
Dobrovoľný zväz ľudového letectva - DOSLET, ktorý predtým niesol názov
Aeroklub republiky Československej (ARCS).

Materiál spolku sa týka iba korešpondencie spolku s Policajným
riaditeľstvom a inými nadriadenými inštitúciami.

Slovenský národný aeroklub

vy

1945, 1951, 1948
Stanovy odbočky. Stanovy odbočky KABLO a DYNAMIT, organizačný poriadok.

la

1945
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

is

1946
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia odbočky DYNAMIT - NOBEL,
prezenčná listina, referát o činnosti, zoznam členov.

Br
at

1947
Zápis z Valného zhromaždenia DYNAMIT, činnosť odbočky, zápis z Valného
zhromaždenia SNA.
1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

es
ta

1950
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zápis z ustanovujúcej VH KABLO, správa
tajomníka, zoznam členov, prezenčné listiny.

m

1951
Zápisnica z výročnej schôdze Valného zhromaždenia - KABLO - DYNAMIT,
prezenčná listina z Valného zhromaždenia DYNAMIT.

ív

1939
Žiadosť o schválenie stanov, oznam spolku o utvorení odbočiek.
1940

ch

MV - schválenie stanov.
1941

Výkaz o stave spolku.

Ar

1945
Povereníctvo Slovenskej národnej rady - pre veci vnútorné schvaľuje
stanovy spolku. Oznam o zriadení odbočky SNA a nahlásenie jej
funkcionárov, dotazníky.
1946
Žiadosť o schválenie stanov, oznam o zakladajúcom Valnom zhromaždení pre
odbočku DYNAMIT, výmer, dotazníky.

vy

1947
Žiadosť o povolenie vydávania plagátov, plagáty, žiadosť o povolenie
subskripcie u Povereníctva Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné,
informácia o spolkoch, doplnenie žiadosti o subskripcie pre PV, oznam o
Valnom zhromaždení, úradné hlásenie o Valnom zhromaždení, oznam o Valnom
zhromaždení SNA, výmer, žiadosť o povolenie slávnostného "Dňa letectva"
vo Vajnoroch, výmer, dotazníky, program Dňa čsl. letectva, výmer.

is

1949
Potvrdenia o zaplatení dávky za úradné výkony.

la

1948
Oznam o Valnom zhromaždení, výmer, úradné hlásenie o Valnom zhromaždení,
nahlásenie dôležitých údajov a spolková žiadosť o povolenie zbierky,
výmer o povolení zbierky, PV - schválenie stanov.

Br
at

1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, schválenie funkcionárov,
oznam o zakladajúcom Valnom zhromaždení odbočky SNA "KABLO".

es
ta

1951
Nahlásenie konania Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, urgencia
konania Valného zhromaždenia, oznam o konaní Valného zhromaždenia.

m

1952
Oznam o ustanovujúcom Valnom zhromaždení odbočky Kablo, žiadosť o
schválenie
založenia
spolku,
zisťovanie
politickej
spoľahlivosti
funkcionárov, žiadosť o schválenie stanov, oznam na SNB o premenovaní
spolku, obežník KNV o schválení organizačného poriadku.

ív

A
Organizácia mládeže Agüdat - Jisrael na Slovensku,
odbočka Bratislava

Ar

ch

Spolok bol založený v r. 1932. Účel vyplývajúci zo stanov spolku
bol predovšetkým: vyriešenie problémov židovského celku na základe Tóry,
t.j. Biblie svätej, ustanoveného zhodne so zákonmi krajinskými a
štátnymi. Tiež sa snažili propagovať ideu Agüdat - Jisrdat a posilňovať
jej organizáciu a iné záujmy židovskej cirkevnej obce.
Preto sa snažil spolok propagovať svoje ciele zakladaním miestnych
skupín, kde sa potom konali prednášky. Prednášky boli rázu náboženskopublicistického
a
zabezpečovali
si
na
nich
účasť
zahraničných
prednášajúcich. Spolok tiež poriadal kultúrne a zábavné večierky, čo
tiež slúžilo k zbližovaniu a spolupatričnosti členstva.
V r. 1940 mal spolok zakázanú činnosť. O znovuzaloženie spolok
požiadal v r. 1946, kedy mu boli schválené aj stanovy. Po komplexnej
revízii spolkov v r. 1951 tak ako ostatné spolky i tento bol PV

upriamený na možnosti ďalšej činnosti v masových organizáciách. Spolok
sa však dobrovoľne rozišiel.
Spisový materiál je neúplný. Sústreďuje sa iba na korešpondenciu s
Policajným riaditeľstvom a príslušnými nadriadenými orgánmi.

vy

Organizácia mládeže Agüdat Jisrael na Slovensku
(Ženská a dievčenská organizácia pre Slovensko, odb. Bratislava)

la

1933

1932
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

is

Stanovy spolku.

Br
at

1933
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zápisnica spísaná pri založení spolku.
1940
Zápisnica o zaistení spolkového majetku.

es
ta

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

m

1948
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, prezenčná listina, správa o
činnosti za rok 1947.

Spisy

ív

1932
Odpis úradného spisu, žiadosti o schválenie stanov spolku na KV.

ch

1933
KÚ - žiadosť o informácie o spolku - prípis Policajného riaditeľstva, KÚ
- schválenie stanov, žiadosť spolku Policajnému riaditeľstvu o povolenie
prednášky "Naša Palestina", výmer.

Ar

1935
KÚ - schválenie zmeny stanov, nahlásenie funkcionárov na Policajné
riaditeľstvo,
oznam
na
Policajné
riaditeľstvo
o
konaní Valného
zhromaždenia
v
Prešove,
povolenie
konania
Valného
zhromaždenia,
dotazník.
1936

Oznam Okresného úradu v Prešove na PPR o konaní Valného zhromaždenia,
žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie prednášky zubného lekára z
Frankfurtu nad Mohanom, výmer - povolenie prednášky.

vy

1940
Obežník - nariadenie PPR o zaistení spolkového majetku a zastavení
činnosti Židovského spolku, súpis majetku, súpis inventárny.
1941

la

Obežník PPR o rozpustení spolku.

is

1945
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, oznámenie na Oblastné veliteľstvo
NB o zriadení sirotinca.

Br
at

1946
Predloženie žiadosti o schválenie stanov Oblastnému veliteľstvu NB na
PV, nariadenie PV na Oblastné veliteľstvo NB o predložení správy o
národnej a politickej spoľahlivosti členov, dotazník, hlásenie o mravnej
a politickej spoľahlivosti PV - schválenie stanov.

es
ta

1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia.

1948
Výmer na Valné zhromaždenie, dotazník, hlásenie hlavných údajov o
spolku.

m

1950
Upozornenie o konaní Valného zhromaždenia.

ív

1951
Nariadenie PV o vypísaní spolku zo spolkového registra, informácie o
spolku.

ch

Tlač

Ar

Vyhláška o ženskom kongrese.

A
Zväz pre spoluprácu s armádou

1952
Obežník PV pre krajské jednotné, okresné národné výbory, obežník KNV o
spolupráci niektorých organizácií pri brannej výchove, obežník PV pre

NV, úradný záznam o rozčlenení spolkov do dobrovoľnej
Zväzarm, zoznam spolkov, ktoré prechádzajú do Zväzarmu.

organizácie

A

la

Slovenský klub automobilistov

vy

1953
Prípis predsedu Zväzarmu na ÚNV o zlúčení jednotlivých spolkov do
Zväzarmu, obežník KNV všetkým referátom ONV v Bratislavskom kraji.

is

Založený v roku 1920 - Františkánske námestie č. 8, tam sa
nachádzala ich spolková miestnosť.

Br
at

1920
Výročná správa z príležitosti ustanovujúceho Valného zhromaždenia.
1929
Výročná správa klubu slovenských automobilistov.
1934

es
ta

Výročná správa klubu.

1942

Zápisnica o existencii spolku.

m

1949
Zápisnica o odovzdaní majetku spolku "Slovenský automobilový klub"
Slovenskému autoklubu.

Písomný materiál

ch

ív

1921
Žiadosť klubu o zriadenie telefónnej stanice, Policajné riaditeľstvo
predkladá Ministerstvu pre správu Slovenska na schválenie stanovy,
schválenie stanov.

Ar

1922
Pozvanie na ples spolku zaslané na Policajné riaditeľstvo, prípis spolku
na Policajné riaditeľstvo - oznam dát klubu.
1923
Oznam spolku Policajnému riaditeľstvu o poriadaní klubového večierku.

1926
Žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o povolenie vlastnej hudby pri
klubovom večierku autoklubu, Policajné riaditeľstvo predkladá zmenené

stanovy Župnému úradu, Ministerstvo pre správu Slovenska vzalo na
vedomie zmenu stanov - prípis Policajného riaditeľstva - schválenie
stanov, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie vlastnej hudby na
slávnostnom
večierku
v
hoteli
Carlton,
povolenie
Policajného
riaditeľstva, vrátenie starých stanov Policajnému riaditeľstvu od
Župného úradu.

is

la

vy

1927
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie vlastnej hudby na večierku
v hoteli Carlton, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie
klubového večierka, na ktorý majú byť pozvaní dvaja členovia opery ako
spoluúčinkujúci - povolenie, žiadosť o povolenie vlastnej hudby pri
slávnostnom večierku v hoteli Carlton, povolenie.

Br
at

1928
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie vlastnej hudby na
slávnostnom večierku v hoteli Carlton, povolenie.
1930
Predloženie dát klubu Policajnému riaditeľstvu, zoznam funkcionárov.

es
ta

1931
Schválenie zmeny stanov Krajinským úradom, úradný záznam o pasovej a
colnej prehliadke pri ceste z Bratislavy do Maďarska účastníkov zájazdu
autoklubu.
1932
Oznam na Policajné riaditeľstvo o poriadaní Dňa bezpečnosti a poriadku.

ív

m

1933
Žiadosť
na
Policajné
riaditeľstvo
o
povolenie
vydávania
automobilistického Radiojournalu, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o
povolenie zaradenia prednášok o policajno-dopravných predpisoch do
programu Radiojournalu.

ch

1934
Oznam na Policajné riaditeľstvo o poriadaní automobilových pretekov.

Ar

1935
Prípisy k výročnej správe - Policajnému riaditeľstvu a spolku.
1936
Oznam Policajnému riaditeľstvu o príchode členov čsl. automobilového
klubu Moravy - Sliezska z Brna a žiadosť, aby bola zabezpečená
regulárnosť premávky.
1940
Žiadosť o schválenie stanov predložená Ministerstvu vnútra, informácia
týkajúca sa majetku klubu.

1942
Žiadosť o schválenie, prípis Ministerstva vnútra na Policajné
riaditeľstvo ohľadne potreby schválenia stanov.

vy

1943
Policajné riaditeľstvo žiada predloženie dotazníkov s vyplnením mien
funkcionárov, dotazníky.

la

1944
Výkaz o stave spolku, členstve, činnosti, výpoveď bývalého predsedu
klubu o stave spolku.

Br
at

is

1945
Žiadosť slovenského klubu automobilistov o predĺženie lehoty na
predloženie stanov.

es
ta

1946
Žiadosť Slovenského klubu automobilistov o predĺženie lehoty na
predloženie stanov - vyjednávanie zlúčenia sa so Slovenským autoklubom,
urgencia Veliteľstva NB o predloženie stanov na schválenie, žiadosť o
predĺženie lehoty predloženia stanov spolku, resp. povoliť včlenenie sa
do Slov. autoklubu, žiadosť Slov. autoklubu na PV o možnosť prevzatia
inventára po zaniknutom Slovenskom klube automobilistov, rozpustenie
spolku - "Slovenský klub automobilistov" - výmer, zápisnica o zistení
majetku rozpusteného spolku.

Ar

ch

ív

m

1947
Prípis
(koncept)
Policajnému
riaditeľstvu
o
pridelenie
majetku
zaniknutého spolku klubu Slovenských automobilistov spolku "Slovenský
autoklub", dotaz daňového úradu v Bratislave na existenciu SKA,
Slovenský autoklub žiada OV NBI o povolenie vylepovania plagátov, výmer
na poriadanie motocyklových pretekov, dotaz Okresnej poisťovne na mená a
adresy funkcionárov spolku SKA, výmer na usporiadanie motocyklových
závodov poriadaných Slovenským autoklubom, na Policajné riaditeľstvo prípis
z
Policajného
riaditeľstva
o
zákaze
ďalších
pokračovaní
motocyklových závodov, Autoklub žiada Policajné riaditeľstvo o povolenie
vylepovania plagátov, PV informuje Policajné riaditeľstvo o XXII.
Medzinárodnej súťaži v dňoch 16.-21.IX.1947, o jej programe, prípis o
poistení účastníkov pretekov, zaslanie mapy ku pretekom na NV - úradovňa
národnej bezpečnosti - mapa cestnej siete.

1948
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo od Slovenského autoklubu o povolenie
poriadania kurzu pre poriadateľov športových motoristických pretekov,
propozícia k motocyklovým pretekom na 28.V.1948, žiadosť na MNV úradovňa NB o povolenie motocyklových pretekov, výmer - povolenie,
žiadosť Autoklubu o povolenie vylepovania plagátov, oznam na MNV úradovňa NB o usporiadaní motocyklových pretekov.

Br
at

is

la

vy

1949
Prípis z MNV - úradovňa NB spolku "Slovenský autoklub" o povolení
jednotlivých športových pretekov, oznam spolku na MNV - ÚNB o poriadaní
"Jarnej motocyklovej súťaže", výmer - povolenie na konanie motocyklových
súťaží, žiadosť spolku o povolenie vylepovania plagátov, základné
ustanovenia "Jarných motocyklových pretekov" bratislavského kraja,
žiadosť spolku o vyslanie zástupcu NB na poradu ohľadne poriadania
motocyklových pretekov, výmer - povolenie, propozície k motocyklovým
pretekom, oznam na ONV - Bratislava - mesto o poriadaní moravskoslovenskej motocyklovej súťaži, výmer, program motocyklovej súťaže,
formulár prihlášky s propozíciami, oznam autoklubu o poriadaní súťaže
III. Bratislavský mestkruh, výmer, PV odovzdáva majetok rozpusteného
spolku Klubu slovenských automobilistov Slovenskému autoklubu - súpis
inventára, oznam o konaní motocyklových pretekov, výmer, žiadosť
Slovenského autoklubu na MNV - ÚNB o povolenie "Motocyklovej súťaže
zdatností", oznam presného programu motocyklovej súťaže zdatnosti,
propozície k súťaži, prípis NB - ÚNV na PV o zaniknutom spolku SKA a o
prevedení jeho majetku, oznam spolku MNV - ÚNB I o poriadaní
motoristického závodu medzi Závodnou skupinou pri ROH - Dynamitka a
Slovenský autoklub, oznam Slovenského autoklubu na MNV - ÚNB o poriadaní
slávnostnej schôdze.

m

es
ta

1950
Žiadosť
spolku
o
povolenie
poriadania
motocyklových
pretekov propozície, súhlas PV s poriadaní pretekov, výmer, poďakovanie spolku za
pozvanie NV, žiadosť spolku o povolenie usporiadať motoristické
podujatie I. Gymklam pionierov na MNV - ÚNB, výmer, žiadosť o povolenie
motocyklovej súťaže dňa 23.IV.1950, propagácia súťaže, výmer, žiadosť
spolku
na
ÚNV
bezpečnostný
referát
o
povolenie
poriadania
motocyklových pretekov tzv. "Slovenský okruh", kde sa zúčastnia aj
zahraniční pretekári, výmer.

ch

ív

1947 - 1950
Návrhy na vyjednanie poistenia.

Tlač

Ar

Plagáty - r. 1946 - 1949 v počte 6 kusov.

A
Zamestnanecký atletický zväz

Zväz bol založený v roku 1945. Združoval niekoľko športových
odborov, ktoré potom v rámci zväzu pôsobili dosť samostatne. Mávali
svoje vlastné Valné zhromaždenia, schôdze a iné.

Br
at

is

la

vy

Cieľom spolku bolo pestovanie a podporovanie každého druhu športu
a telovýchovy, pracovať k jeho zdarnému rozvoju a udržovať styky s inými
klubmi a zložkami telovýchovnými, športovými a spoločenskými. Klub
dosahoval tieto ciele prostredníctvom pravidelného cvičenia vo všetkých
športových odboroch, poriadal verejné zápasy a závody, športové
cvičenia,
zúčastňoval
sa
podobných
podujatí
usporiadaných
inými
podnikmi, poriadal prednášky, prípravné kurzy a snažil sa tiež pestovať
spoločenský život medzi členmi spolku.
Znakom spolku je hrotom dole obrátený trojuholník a vo vnútri je
modrými iniciálami napísané Z. A. C. a dve k pozdravu sa tisnúce pravice
červenej farby v bielom poli. Vlajka bola tvaru trojuholníka červenej
farby s klubovými znakmi.
Klub pracoval pod týmto názvom až do r. 1948, v tomto roku zmenil
svoj názov na SOKOL ÚNV - Bratislava, takto pôsobil až do r. 1951, kedy
nastala jeho definitívna likvidácia.

Zamestnanecký atletický zväz
1946
Stanovy spolku.

es
ta

1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

m

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia a ustanovujúcej schôdze, zoznam členov,
prezenčná listina.

Spisy

ív

1945
Oznam o Valnom zhromaždení, výmer, žiadosť o schválenie stanov.

ch

1946
Oblastné veliteľstvo NB - predloženie stanov ku schváleniu na PV, oznam
o Valnom zhromaždení futbalovému oddielu.

Ar

1947
Oznam o Valnom zhromaždení, výmer, dotazník.
1948
Oznámenie šachového odboru o možnostiach prihlásenia sa do zväzu,
oznámenie dôležitých údajov o spolku, nahlásenie nových funkcionárov,
žiadosť o povolenie vylepovania plagátov, plagáty, oznam o Valnom
zhromaždení, hlásenie ZAC - NV v Bratislave o zmene názvu klubu na
"Závodný klub ROH zamestnancov ÚNV" a tiež na SOKOL ÚNV Bratislava.

1949
PV - neschválené stanovy.
1950
Urgencie konania Valného zhromaždenia, informácie spolku na ÚNV od SOKOL
ÚNV Bratislava.

vy

1951

la

Informácie o spolku.

B

is

Medzinárodné združenie bádateľov biblie

Ar

ch

ív

m

es
ta

Br
at

Spolok
združoval
prevažne
sektu
Jehovistov,
čo
bolo
aj
neoficiálnym názvom spolku "Svedkovia Jehovovi". Spolok bol založený v
Amerike - v Alleghene, niekedy koncom 19. storočia obchodníkom z
Pittsburgu, Charlesom Tazo Russelom. Neskôr bolo ústredie v Brooklyne.
Európske stredisko bolo v Magdeburgu, kde prívrženci tohto hnutia žili v
akomsi kolektívnom hospodárstve, kde centrum tvoril 4-poschodový moderný
dom - ide už o roky 1930, ktorý bol vlastne tlačiarňou a expedíciou
biblickej tlače. Odtiaľto sa potom kolportovala tlač všetkými smermi.
Spoločnosť bola financovaná spoločnosťou "Wacht Tover Bible and Trocht
Society".
Na Slovensku bola odbočka Prahy a pre ňu boli stanovy schválené v
r. 1932. Spolok existoval do r. 1948-49, kedy bola činnosť spolku úplne
zastavená pre nedodržanie direktív a autority voči ostatným cirkvám.
Cieľom spolku bolo učenie zaoberajúce sa druhým príchodom
Kristovým. Spolok mal niekoľko pobočiek aj na Slovensku, išlo prakticky
o miestne skupiny. Svoje ciele a učenie rozširovali prednáškami a
tlačou. V materiáli sa nachádza korešpondencia z PR, PV a NB.
Zakladateľom hnutia "Bádateľov čili študentov biblie" je Charles
Tazo Russel, ktorý hlásal svoje učenie zo začiatku z mesta Allegheny,
neskôr z Brooklynu. On a jeho nasledovatelia tvrdia, že veria v
inšpiráciu vdýchnutia skrze Ducha svätého Biblie, prízvukujú, že sú
verní Kristovi a jeho učeniu.
Russel predtým, než vystúpil pred verejnosť, bol obchodníkom v
Pittsburgu. Jeho učenie sa točí hlavne okolo druhého príchodu Kristovho
a tvrdí, že druhý príchod Kristov sa uskutoční už v r. 1874, je síce
neviditeľný, ale aj tu na zemi koná zvláštne dielo a v októbri 1914 mal
ustanoviť Kristus svoje tisícročné panovanie tu na zemi. Russel založil
svojho času aj medzi americkými Slovákmi "Slovenské biblické Sony".
Ústredie pre Európu bol Magdeburg, kde vydávajú a rozširujú veľké
množstvo časopisov a brožúr vo všetkých rečiach. V Magdeburgu má veľký
komplex budov pohromade, z nich najväčší je moderný 4-posch. obchodný
palác, v prízemí ktorého sú umiestnené obrovské rotačky, na ktorých sú
tlačené knihy a časopisy tohoto hnutia. V I. posch. je sadziareň cez
celú plochu budovy, v II. posch. je knihovňa, v III. posch. je expedícia

a v IV. posch. sú kancelárie. Personál tohto podniku tvorí asi 3-tisíc
osôb, ktoré tam spoločne žijú ako v kláštore, spoločne sa stravujú a
spávajú v spoločných spálňach.

Medzinárodné združenie bádateľov biblie

la

21.05.1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

vy

12.07.1938
Zápisnica o rozširovaní kníh z domu do domu.

is

07.04.1948
Zápisnica z členského zhromaždenia, oznámenie funkcionárov.

Br
at

17.04.1948
Zápisnica o rozšírení názvu, popri oficiálnom Medzinárodné združenie
bádateľov biblie ešte "Svedkovia Jehovovi".
22.07.1948
Zápisnica o zastavení činnosti spolku.

es
ta

22.07.1948
Zápisnica o domovej prehliadke v byte Gabriela Kraicra. Zápisnica o
domovej prehliadke v byte Jozefa Šanttera. Zápisnica o domovej
prehliadke v byte Ondreja Nahálku.

m

23.10.1948
Zápisnica o vyhotovení letáka s názvom "Zvesti kráľovské".

ív

27.04.1949
Zápisnica o zastavení činnosti spolku.

ch

Stanovy spolku (výňatok zo stanov spolku).

Spisy

Ar

1933
Oznámenie
na
Policajné
riaditeľstvo
o
začiatku
činnosti
spolku
poriadaním prednášok v Prahe, prípis od Policajného riaditeľstva na
Prezídium Zemského úradu o nedovolenej kolportáži, prípis na Policajné
riaditeľstvo oznamujúci charakter činnosti spolku, upozornenie na VB všetky útvary, od Prezídia Krajinského úradu v Bratislave o trestných
oznámeniach, v Piešťanoch zákaz rozširovania propagačných tlačív.
1934

Zákaz rozširovania propagačných tlačív, pátrací obežník o rozširovaní
zakázaných kníh, žiadosť o poriadanie prednášok, vynechané state
prednášok poriadaných spolkom v dňoch 12.-15. apríla - prípis, správa o
prednáške
spolku,
hlásenie
Prezídiu
Policajného
riaditeľstva
o
prednášajúcich, odvolanie pátrania v Hrkáči, povolenie a výmer na
poriadanie spolkových schôdzí, oznámenie prednášok.

Br
at

is

la

vy

1935
Oznam Policajnému riaditeľstvu o poriadaní prednášok spolku, obežník
Prezídia Krajinského úradu o kolportovaní kníh, oznam na Policajné
riaditeľstvo o poriadaní prednášok, hlásenie o priebehu prednášky,
žiadosť policajného riaditeľa o prešetrenie vydanej brožúry - tlačová
prehliadka,
prípis
Zemského
četníckeho
veliteľstva
na
Policajné
riaditeľstvo o rozširovanie kníh počas prednášky, informácie o brožúre
"Kto bude vládnuti svetu", kolportovanie brožúry z domu do domu,
poriadanie prednášok.
1936
Poriadanie prednášky - žiadosť o povolenie.

1937
Poriadanie prednášok, obežník o kolportáži tlačív.

es
ta

1938
Vyšetrovanie Policajného riaditeľstva o kolportáži kníh spolku, oznam o
prednáškach, informácie o činnosti spolku, poriadanie verejných
zhromaždení - prednášok, výmer.

m

1943
Obežník - cenzúra periodickej a neperiodickej tlače - úprava.
1945
Oznam o poriadaní Valného zhromaždenia.

Ar

ch

ív

1946
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, žiadosť o schválenie stanov,
úradné hlásenie o Jozefovi Štantierovi, oznam o usporiadaní biblických
rozjímaní - výmer na povolenie, oznam o konaní spolkového zhromaždenia,
oznámenie o konaní členských schôdzok, výmer, schválenie stanov, oznam
na VB o zmene adresy.
1947
Výmer na usporiadanie prednášok, oznam na NB I. o konaní Valného
zhromaždenia, výmer, dotazník, výkaz funkcionárov a členov spolku prednášateľov spolku, oznam o konaní biblických rozjímaní, výmer.
1948
Oznam o verejnom spolkovom zhromaždení, výmer, výzva na platenie dávky,
biblické
prednášky,
úradné
hlásenie,
zákaz
rozširovania
tlačív,

vy

informácia o činnosti spolku, úradný záznam o činnosti spolku, úradný
záznam o verejnom spolkovom zhromaždení, obežník o zákaze činnosti
náboženských sekt, úradné hlásenie o kolportáži tlače, hlásenie o
kontrole spolku, žiadosť o povolenie zhromaždenia, výmer, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia, zákaz činnosti spolku, žiadosť spolku o
povolenia
zhromaždenia,
nariadenie
domovej
prehliadky
u
Jozefa
Štanitiera, odvolanie sa spolku proti zákazu činnosti, vyšetrovanie NB o
publikovaní - tlačení kníh spolku, obežník o právnom postavení
náboženských siekt, zastavenie činnosti spolku.

Br
at

Tlač

is

la

1949
PV zakazuje činnosť spolku, zoznam majetku rozpusteného spolku a
vyškrtnutie zo spolkového registra, zoznam majetku.

1935, 1946, 1947, 1948
Novinové výstrižky.

1935

es
ta

Prehľad časopisu "Földmüves".

Noviny, letáky a časopisy.

B

m

Zväz slovenských bánk

Ar

ch

ív

Spolok bol založený v polovici r. 1928, kedy boli preň schválené
aj prvé stanovy. Ku zmene stanov došlo v rokoch 1932 a 1933 a nakoniec
si žiadosť o zmenu stanov podali v r. 1945, kedy im však neboli
schválené, nakoľko v tomto roku bol spolok rozpustený.
Účelom spolku bola ochrana spoločných záujmov slovenských bánk,
podpora kultúrnych a sociálnych slovenských ustanovizní. Išlo o
korporáciu bánk, ktoré svojimi poradami o spoločných záujmoch mali
vypestovať určitú spolupatričnosť a priateľstvo medzi bankami. Podľa
zachovaných správ práve z vojnových rokov, vidíme, aký bol široký
rozhľad tohoto spolku.
Spolok existoval nepretržite od r. 1928 do r. 1945 a likvidácia
jeho majetku trvala až do r. 1951. Materiál sa sústreďuje hlavne na
korešpondenciu medzi spolkom a nadriadenými orgánmi.

Zväz slovenských bánk
1928

Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1930
Výročná správa, zoznam funkcionárov, výňatok zo správy o činnosti za rok
1928/29.

vy

1931
Zápisnica o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia.
1932

Br
at

1934
Oznam o konaní Valného zhromaždenia.

is

1933
Výkaz činnosti, zoznam funkcionárov.

la

Zápisnica o Valnom zhromaždení.

Stanovy spolku.

es
ta

1942
Správa k Valnému zhromaždeniu za rok 1941.
1944
Správa k Valnému zhromaždeniu za rok 1943.
1945

m

Zápisnica o schôdze zakladateľov.

Písomný materiál

ch

ív

1928
Policajné riaditeľstvo predkladá stanovy spolku na schválenie Župnému
úradu, oznámenie Policajnému riaditeľstvu o funkcionároch spolku, prípis
Policajného riaditeľstva spolku o doručení stanov.

Ar

1930
Výzva Policajného riaditeľstva spolku o podanie výročnej správy.
1932
Žiadosť o schválenie stanov, schválenie stanov.

1933
Žiadosť o zmenu stanov, výzva Policajného riaditeľstva spolku o
predloženie výročnej správy, nahlásenie funkcionárov Policajnému
riaditeľstvu, schválenie stanov spolku, dotazník.

1942
Dotazníky, úradný záznam o rozpustení spolku v prípade neuposlúchnutia
žiadosti Policajného riaditeľstva.

vy

1943
Oznam - pozvanie na Valné zhromaždenie, povolenie používania štátneho
znaku od KV, rozpočet za rok 1943.

la

1944
Urgovanie konania Valného zhromaždenia z Policajného riaditeľstva,
pozvanie na Valné zhromaždenie, oznámenie na Policajné riaditeľstvo o
konaní Valného zhromaždenia z predošlých rokov, dotazníky, rozpočty.

Br
at

is

1945
Zvolanie zakladajúcej schôdze, správa o priebehu schôdzí, rozpustenie
spolku PV a ustanovenie kurátora majetkovej podstaty, odvolanie sa proti
rozpusteniu a žiadosť o schválenie predložených stanov.
1946
Likvidácia majetku spolku PV, predĺženie likvidačnej lehoty a
vybavovanie ďalšieho likvidačného procesu, správa kurátora o stave
likvidácie.

es
ta

1947
Predĺženie likvidačnej lehoty povolené PV, likvidácia spolkového
majetku, podanie správy daňovému úradu.

m

1948
Likvidácia spolkového materiálu, oznámenie hlavných údajov o spolku,
oznam spolku na Daňový úrad.

ív

1949
Správa likvidátora o stave likvidácie spolkového majetku na NV Úradovňa národnej bezpečnosti.
1951

Ar

ch

Záznam o spolku.

Spolok "Čsl. Beseda" v Bratislave

Spolok bol založený v r. 1946, kedy boli schválené aj jeho
stanovy. Hlavnými predstaviteľmi spolku boli význačné osobnosti nášho
vtedajšieho vedeckého života - prof. Sumbal, Koch, Zuzka a iní.
Cieľom spolku bolo prehlbovať styky medzi Čechmi a Slovákmi v
duchu bratskej spolupráce pre rozkvet ČSR na poli kultúrnom a
spoločenskom ako i podpora sociálne slabých členov podľa finančných

vy

možností
spolku.
Spolok
poriadal
prednášky,
divadlá,
recitácie,
koncerty, spoločenské večierky, proste pôsobil po stránke kultúrnej.
Spolok organizoval aj zájazdy. Okrem toho mal každoročne povolenú
subskripčnú zbierku peňazí, ktorou potom disponoval pri svojich
zámeroch.
Spolok jestvoval veľmi krátko, nakoľko v r. 1949 bol PV
rozpustený.

la

Spolok "Čsl. Beseda" v Bratislave
1946

is

Stanovy spolku.

Br
at

1946, 1947, 1949
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčné listiny.

Písomný materiál

es
ta

1946
Oznámenie o konaní zakladajúcich schôdzok na Oblastné veliteľstvo NB,
výmer, dotazník, výbor spolku - zoznam, úradné hlásenie zo schôdze,
žiadosť na PV o povolenie spolku a tiež o schválenie stanov.

ív

m

1947
Žiadosť spolku na Oblastné veliteľstvo SNB o povolenie subskripčnej
zbierky, výmer na povolenie zbierky, hlásenie spolku o výsledkoch
zbierky,
schválenie
stanov
spolku
PV,
oznam
o
konaní
Valného
zhromaždenia na Oblastné veliteľstvo NB, pozvánka na Valné zhromaždenie,
výmer, dotazníky s menami funkcionárov, úradné hlásenie z Valného
zhromaždenia, dotazníky, výkaz spolkovej činnosti a iné o spolkovej
činnosti, žiadosť spolku na Oblastné veliteľstvo NB o povolenie konania
subskripčnej zbierky každoročne, povolenie zbierky v každom roku.

Ar

ch

1948
Žiadosť Oblastného veliteľstva NB o predloženie zúčtovania zbierky za r.
1947, oznam o konaní riadneho Valného zhromaždenia na Oblastné
veliteľstvo NB, výmer, úradné hlásenie o priebehu Valného zhromaždenia
predložené na ÚNV - dotazník, správa o priebehu Valného zhromaždenia,
výkaz činnosti za uplynulý rok, hlásenie zbierky Oblastnému veliteľstvu
NB, žiadosť Oblastného veliteľstva NB o zúčtovanie zbierky, predloženie
NV - zoznam funkcionárov, hlásenie akčného výboru.

1949
Hlásenie o konaní Valného zhromaždenia na ÚNV - NB, pozvánka na Valné
zhromaždenie, výmer, správa o činnosti za uplynulý rok, úradné hlásenie
o
priebehu
Valného
zhromaždenia,
rozpustenie
spolku,
vykázanie
spolkového majetku.

vy

1951 - 1953
Riešenie sporu medzi Národným divadlom a SĽUK-om ohľadne klavíra, ktorý
bol majetkom spolku.

Slovenský basketbalový zväz

es
ta

Br
at

is

la

Spolok vznikol v r. 1942, sídlo mal v Bratislave, rokovacia reč
bola slovenská.
Spolok združoval všetky spolky na Slovensku, ktoré sa zaoberali
basketbalom. SBZ bol najvyššou športovou ustanovizňou na Slovensku.
Účelom spolku bolo združovať všetky kluby zaoberajúce sa basketbalom,
starať sa o jeho rozvoj, budiť oň záujem a podporovať ho ako aj starať
sa o jednotný postup vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú basketbalu.
Tomuto zväzu patrili výhradné práva zastupovať, chrániť a riadiť celý
slovenský basketbalový šport, vysielať svojich zástupcov do Čsl.
basketbalového ústredia vyjednávať medzinárodné zápasy atď. Okrem toho
bolo veľkým záujmom podporovať basketbal na školách.
Spolok bol apolitického charakteru, staral sa o rozvoj športu,
poriadal medzimestské a medziškolské zápasy, ktoré boli vždy včas
oznámené prostredníctvom plagátov. Po roku 1949 spolok prestáva vyvíjať
sústavnú činnosť, až neskôr prechádza do športovej organizácie SOKOL.

Slovenský basketbalový zväz
1942, 1945

m

Schválené stanovy spolku.

ch

ív

1942, 1944, 1945, 1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčné listiny, zoznam
funkcionárov, zoznam členov.

Písomný materiál

Ar

1942
Zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia, výmer - povolenie od
Policajného riaditeľstva, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia,
žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o povolenie vylepovania
plagátov z príležitosti medzimestského basketbalového zápasu Sofia Bratislava, povolenie a žiadosť o zaplatenie dávky za tento úkon,
plagát, žiadosť o vylepovanie plagátov oznamujúcich finálové boje II.
majstrovstiev Slovenska v basketbale, povolenie, plagát, oznámenie o
založení Slovenského basketbalového zväzu Ministerstvom vnútra, dotazník
s menami funkcionárov, predloženie stanov na schválenie.

vy

1943
Doplnenie žiadosti o schválenie stanov, žiadosť na Prezídium Policajného
riaditeľstva o povolenie používania štátneho znaku na pečiatkach, oznam
na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia, zaslanie vyplnených dotazníkov, výmer o
stave spolku (členstvo a majetok).

is

la

1944
Zvolanie Valného zhromaždenia - oznam na Policajné riaditeľstvo, výmer,
úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, výzva, aby bol na Policajné
riaditeľstvo predložený výkaz o činnosti spolku, žiadosť Policajného
riaditeľstva o doručenie správy z Valného zhromaždenia, vyplnené
dotazníky.

Br
at

1945
Zvolanie Valného zhromaždenia - oznam na Policajné riaditeľstvo, výmer,
správa o Valnom zhromaždení, o činnosti vedenia od oslobodenia, zoznam
členov (organizácia), dotazníky, žiadosť o schválenie stanov, oznámenie
funkcionárov spolku.

es
ta

1946
Žiadosť o schválenie stanov - direktívy k tomuto postupu, zaznamenanie
do spolkového katastra, oznámenie Zväzu o predložení požadovaných
spisov, úprava stanov, žiadosť na NB o povolenie mimoriadneho Valného
zhromaždenia, ohlásenie basketbalových zápasov.

m

1947
Oznam - konanie Valného zhromaždenia, úradné hlásenie z Valného
zhromaždenia, NB - žiada správu z Valného zhromaždenia a správu o
činnosti spolku, žiadosť spolku na Oblastné riaditeľstvo NB o povolenie
vylepovania plagátov, výzva na platenie dávky a poplatok, plagát.

Ar

ch

ív

1948
Žiadosť o povolenie plagátovania medzinárodného basketbalového zápasu,
povolenie, plagát, žiadosť o povolenie plagátovania medzinárodného
basketbalového zápasu s maďarským klubom Elöre a Póstás Budapest,
povolenie, plagát, žiadosť o povolenie plagátovania medzikrajinského
trojboja, plagát, výzva na schválenie predsedovi ohľadne správy o
poslednom Valnom zhromaždení a správy o činnosti spolku, odvolanie
bývalého predsedu spolku voči požiadavke - udal adresu terajšieho
predsedu, žiadosť predsedovi spolku P. Svobodovi o podanie správy z
Valného zhromaždenia a o činnosti spolku.

1949
Žiadosť na predsedu P. Svobodu o správu z Valného zhromaždenia a
spolkovej činnosti, oznam od P. Svobodu o Valnom zhromaždení a činnosti
spolku.

1950
Upozornenie z ÚNV - referát NB o povinnosti poriadania Valného
zhromaždenia.

B

la

Športovo-osvetový krúžok BEUS

vy

1951
Záznam o Slovenskom basketbalovom zväze.

Br
at

is

Spolok bol založený v r. 1946. Jeho hlavným cieľom bolo rozširovať
popularitu športu všetkých druhov a poriadať oddychové večierky pre
svojich členov a zamestnancov, BEUS-u, ktorí po ťažkej celodennej práci
potrebovali rozptýlenie.
Spolok ako taký zanikol v r. 1949, ale včlenil sa do SOKOLa DOZÁB.
Spisový materiál je zachovaný iba čiastočne, širokú činnosť tohto
spolku dokumentuje práve korešpondencia s NB, ktorá bola nadriadeným
orgánom a mohla povoľovať všetky skupinové akcie.

es
ta

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Spisy

m

1946
Schválenie stanov, predložené NB k ďalšiemu úradnému pokračovaniu na
Oblastné veliteľstvo NB, dotazníky, žiadosť o schválenie stanov
predložené na PV, spolok žiada povolenie na vylepovanie plagátov,
povolenie, plagát, PV - schválenie stanov.

ch

ív

1947
Žiadosť o povolenie vylepovania plagátov z príležitosti fašiangovej
zábavy, plagát, oznámenie funkcionárov.

Ar

1948
Oznam dôležitých údajov o spolku, žiadosť o vylepovanie plagátov.
1949
Žiadosť o povolenie vylepovania plagátov, plagát.

1951
Záznam spolku, oznam spolku o zlúčení sa so SOKOL-om DOZÁB.
1952

Zánik spolku (r. 1949), nariadenie PV o vyradení spolku zo spolkového
registra.

vy

B
Podporný fond štátnej uniformovanej stráže bezpečnosti
v Bratislave

mal čisto podporný charakter. Tiež
záujmy svojich členov.
kedy bol PV rozpustený a jeho
fondu.

Br
at

1934

is

la

Spolok bol založený v r. 1931,
hájil kultúrne a hospodárske ciele a
Spolok pracoval až do r. 1951,
majetok pripadol Kultúrno-sociálnemu
Materiál je neúplný.

Stanovy spolku.

1935
Zápisnica o odovzdaní majetku bývalého "Odborového združenia štátnej
stráže bezpečnosti v ČSR" - odbočka v Bratislave.

es
ta

1937
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

m

1938
Správa o priebehu Valného zhromaždenia.

Spisy

ív

1931
Žiadosť spolku o schválenie stanov, oznam o Valnom zhromaždení, výmer,
nahlásenie funkcionárov.

Ar

ch

1932
Oznam o Valnom zhromaždení, nahlásenie funkcionárov, žiadosť spolku na
NV o uvolnenie majetku bývalej odbočky "Odborového združenia štátnej
stráže
bezpečnosti
v
Bratislave",
prípis
zväzu
bratislavských
živnostníkov na PR o poskytnutí podpory znovuzaloženému spolku.
1933
Oznam o Valnom zhromaždení, výmer, nahlásenie funkcionárov.

1934
KÚ - neschválenie stanov, oznam o Valnom zhromaždení, výmer, zápis o
Valnom zhromaždení, žiadosť o schválenie stanov, nahlásenie
funkcionárov.

1935
KÚ - schválenie stanov, nariadenie ohľadne odovzdania majetku,
rozpustenie spolku, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
nahlásenie funkcionárov.

vy

1936
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, nahlásenie
funkcionárov.

Br
at

1939
Oznam o Valnom zhromaždení, výmer, dotazník.

is

1938
Oznam o Valnom zhromaždení, výmer, dotazník.

la

1937
Oznam o Valnom zhromaždení, výmer, dotazník.

1940
Potvrdenie existencie spolku, oznam o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, dotazník.

es
ta

1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.
1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

m

1944 - 1945
Oznam Policajného riaditeľstva o protištátnej činnosti členov.

1948

ch

ív

1946
Oznama o Valnom zhromaždení, výmer, dotazník, PV - schválenie zmeny
stanov.

Povinné hlásenie spolkov.

Ar

1950
Urgencia konania Valného zhromaždenia, správa spolkov.
1951
Správa o revízii, nariadenie PV o likvidácii majetku spolku a prevedení
do Kultúrno-sociálneho fondu.
1952
Správa likvidačného výboru, zánik spolku.

B - 18
Spolok "Bulharský partizánsky komitét"

es
ta

Br
at

is

la

vy

Spolok bol založený v roku 1945 bulharskými záhradníkmi a
študentmi, ktorí si vytýčili za hlavný cieľ hájiť záujmy bulharských
partizánov na Slovensku a vypestovať čo najsrdečnejšie priateľské styky
medzi oboma národmi - Slovákmi a Bulharmi.
Okrem toho ich spájal aj neochvejný bol proti fašizmu. V roku 1947
mal spolok schválené stanovy. V ďalšom roku - 1948 požiadal spolok o
možnosť usporiadania verejnej zbierky na postavenie pomníka padlým
bulharským partizánom na Slovensku počas SNP. Zbierka bola povolená a
spolok prostredníctvom prosbopisu dosiahol sumu, ktorá mu umožnila už v
r. 1949 pomník na Hviezdoslavovom námestí odhaliť. Týmto spolok
považoval svoju prácu za skončenú a ešte v tom istom roku 1949 sa
dobrovoľne rozchádza.
Všetky písomnosti a materiály postúpil Bulharskému výboru
Komunistickej strany Bulharska na preskúmanie.
Spolok bol vyradený zo spolkového registra v r. 1952.
Z písomného materiálu sa zachovalo len veľmi málo, je to väčšinou
korešpondencia s Policajným riaditeľstvom, Ministerstvom vnútra a
Povereníctvom vnútra.

m

1945
Žiadosť o schválenie stanov postúpené Oblastnému veliteľstvu NB I,
žiadosť o uznanie spolku, funkcionári spolku, overenie totožnosti
hlavných predstaviteľov spolku odoslané na PV, spolok žiada povolenie
tryzny na pamiatku padlým, žiadosť o vydanie potvrdenia, že má spolok
podané stanovy na schválenie, vyhotovenie žiadosti, žiadosť spolku o
povolenie schôdzky bulharských občanov, program schôdze, úradné hlásenie
o priebehu schôdze.

ch

ív

1946
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie usporiadania oslavy z
príležitosti 2. výročia založenia Bulharskej ľudovej republiky, výmer k
tejto oslave, žiadosť komitétu o povolenie vylepovania plagátov z
príležitosti osláv.

Ar

1948
Žiadosť spolku o povolenie verejnej zbierky na postavenie pomníka padlým
Bulharom na Slovensku počas SNP, povolenie zbierky, schválenie stanov,
výmer na usporiadanie pripravovanej schôdze k prejednaniu založenia
kultúrneho spolku G. Dimitrova, úradné hlásenie zo schôdze, doručenie
schválených stanov, verejná zbierka a jej vyúčtovanie, oznámenie
hlavných údajov o spolku, text prosbopisu verejnej zbierky.
1949
Vyúčtovanie verejnej zbierky.

1951
Referát pre vnútorné veci - dotaz ohľadne Valného zhromaždenia a
zápisnice o spolkovej činnosti - spolok splnil svoju funkciu tým, že
postavil pomník padlým bulharským partizánom a potom sa v r. 1949
rozišiel.

la

vy

1952
Vyradenie zo spolkového registra, zánik spolku.

B

is

Bulharský záhradnícky spolok "sv. Cyril a Metod"

Ar

ch

ív

m

es
ta

Br
at

Spolok bol založený v r. 1933 podľa vzájomnej dohody bulharských
záhradníkov na Slovensku. Sídlom bola Bratislava a jednacia reč
slovenská a bulharská. Cieľom spolku bolo starať sa o hájenie osobných a
hospodárskych záujmov svojich členov pred všetkými úradmi, organizáciami
a pred súkromnými osobami ako v Slovenskej republike, tak aj v Cárstve
Bulharskom, a to v rámci zákonov, jestvujúcich v oboch zemiach.
Pracovať k zväčšeniu kultúrnej a osvetovej úrovne svojich členov.
Vynakladať systematické úsilie na dôkladnejšie zoznámenie svojich členov
s vedeckými základmi záhradníckeho povolania. Spolok usporadúval
exkurzie, súťaže a výstavy a prednášky na zoznámenie sa s poslednými
novinkami v záhradníctve, ďalej usporadúval rôzne pokusy a ankety.
Spolok bol členom Bulharského záhradníckeho zväzu v Sofii. Spolok
zvolával Valné zhromaždenia, v r. 1941 mu boli schválené stanovy. V r.
1949 pre stále trvajúce nedorozumenia v spolku bol tento rozpustený,
vzápätí však znovu utvorený (presne 10.02.1949) a mal aj schválené
stanovy. V roku 1951 mal spolok posledné Valné zhromaždenie, na ktorom
sa dohodli o rozpustení spolku a včlenil sa do celoštátnej bulharskej
osvetovej organizácie v ČSR "Georgi Dimitrov", ktorej stanovy boli
schválené Ministerstvom vnútra v r. 1948, č. 3. 111/1-26/8-1948-III/3.
Majetok Bulharského záhradníckeho spolku Cyrila a Metoda prevzala
bratislavská odbočka Bulharského kultúrno-osvetového spolku Georgi
Dimitrova. K rozpusteniu - likvidácii spolku došlo aj z toho dôvodu, že
väčšina jeho členov prestala byť samostatnými pestovateľmi a vstúpili do
JRD.
1941

Stanovy spolku.
1934
Zápisnica z ustanovujúcej Valnej hromady.
1937
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

1940
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zápisnica z mimoriadneho Valného
zhromaždenia.
1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

la

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

is

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

vy

1943
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Br
at

1949
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze a z výročnej schôdze.
1950
Zápisnica z výročnej schôdze.

es
ta

Písomný materiál

1934
Oznam na Policajné riaditeľstvo o zakladajúcom zhromaždení, žiadosť o
schválenie stanov.

m

1935
Prípis z Ministerstva vnútra o úprave stanov, úprava stanov, doplnenie
stanov.

ch

ív

1937
Oznam na Policajné riaditeľstvo o Valnom zhromaždení, žiadosť o
povolenie prípravnej schôdze k založeniu Bulharského záhradníckeho
spolku, výmer, overenie po stránke politickej a mravnej členov spolku,
predloženie schválených stanov.

Ar

1938
Oznámenie na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, oznam
na Policajné riaditeľstvo o funkcionároch, na Okresný úrad, Krajinskému
úradu, Notárskemu mestskému úradu, schválenie stanov, oznámenie miesta
kancelárie spolku.

1939
Oznámenie
na
Policajné
riaditeľstvo
o
konaní
výročného
Valného
zhromaždenia, výmer, dotazník, oznámenie na Policajné riaditeľstvo o
premiestnení kancelárií, súpis majetku, zápisnica o prevzatí majetku

vy

novým výborom, Krajinský úrad v Bratislave oznamuje výmenu výboru a
ustanovuje nových členov, lebo starý výbor bol nepopulárny, potvrdenie o
prevzatí správy, správa o Romanovi Petrovičovi - v novozvolenom výbore
zastával funkciu - zvláštny dozor nad činnosťou spolku, úradné hlásenie
o
novom
tajomníkovi,
oznámenie
o
konaní
mimoriadneho
Valného
zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo, výmer, dotazník, úradné hlásenie
z Valného zhromaždenia.

Br
at

is

la

1940
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
zápisnica volebnej komisie, zoznam funkcionárov, zápisnica o sťažnosti
poslanej proti Valnému zhromaždeniu, správa z Valného zhromaždenia,
sťažnosť Policajnému riaditeľstvu na konanie Valného zhromaždenia, na
jej neregulárnosť, prezenčná listina, oznámenie o konaní Valného
zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo, zápisnica s členmi spolku
spísaná na Prezídiu Policajného riaditeľstva týkajúca sa sťažnosti na
Valné zhromaždenie z 26.05., úradný záznam, oznámenie o presťahovaní
kancelárií, oznam na Policajné riaditeľstvo o mimoriadnom Valnom
zhromaždení, výmer, dotazníky, úradné hlásenie o Valnom zhromaždení,
oznámenie o konaní Valného zhromaždenia - mimoriadneho (25.08.),
informovanie Ministerstva vnútra o situácii v spolku.

es
ta

1941
Vystavovanie legitimácií, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie
konania Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, hlásenie z Valného
zhromaždenia, žiadosť o schválenie zmeny stanov, dotazníky s vyplnením
mien funkcionárov.

m

1942
Ohlásenie poriadania Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, dotazník, zoznam členov účastníkov Valného
zhromaždenia, správa pokladníka na Valnom zhromaždení - pre Policajné
riaditeľstvo.

ch

ív

1943
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o udelenie povolenia konania Valného
zhromaždenia, výmer, dotazník, odročenie Valného zhromaždenia kvôli
pohrebu bulharského cára (05.09.).

Ar

1944
Zmena stanov, úradný záznam o neplnení povinností (zvolať Valné
zhromaždenie), oznam na Policajné riaditeľstvo o spoľahlivosti členov
spolku, zoznam členov na výročnej schôdzi.

1945
Oznam - úradné hlásenie schváleného zhromaždenia, výmer, správa z
ustanovujúceho Valného zhromaždenia.
1946

Obnovenie činnosti spolku, žiadosť NB o zaslanie vyplnených dotazníkov a
žiadosť o schválenie stanov, zaslanie dotazníkov, žiadosť o predloženie
žiadosti na schválenie stanov - na NB, ďalšie naliehanie na podanie
žiadosti o schválenie stanov, žiadosť na PV o možnosť konania Valného
zhromaždenia, výmer.

la

vy

1947
Žiadosť ÚNB o zaslanie dokladov týkajúcich sa konaného Valného
zhromaždenia, dotazník, zápisnica z Valného zhromaždenia r. 1946,
žiadosť spolku na NV o povolenie vytvorenia nepolitického spolku,
žiadosť o možnosť poriadania Valného zhromaždenia, výmer.

Br
at

is

1948
Oznámenie hlavných údajov o spolku - hlásenie funkcionárov, správy o
poslednom Valnom zhromaždení, zápisnica z Valného zhromaždenia (z r.
1947), dotazník, výmer, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia.

m

es
ta

1949
Úradné hlásenie z Valného zhromaždenia z r. 1948, výmer, žiadosť o
povolenie konania Valného zhromaždenia, úradné hlásenie z Valného
zhromaždenia,
rozpustenie
spolku,
dotazník,
výmer,
žiadosť
o
znovuutvorenie spolku, spísaný inventár, ustanovujúca zápisnica, zoznam
členov na schôdzi, prezenčná listina, spísanie majetku, rozpustenie
spolku a vyradenie zo spolkového registra (10.02.1949), žiadosť o
uznanie inventára, NB uznáva spolok za znovuzaložený a takisto aj
inventár mu prislúcha, žiadosť o schválenie stanov Povereníctvom vnútra
- ruší vkladnú knižku spolku a prevádza ju na Kultúrno-sociálny fond,
žiadosť o schválenie stanov, dotazníky (funkcionárov), výpis z banky,
žiadosť spolku o priznanie majetku, žiadosť o povolenie zvolania
členskej schôdze, výmer, oznam o konaní Valného zhromaždenia, schválenie
stanov a záznam do spolkového registra, dotazník.

ív

1950
Žiadosť o povolenie konania Valného zhromaždenia, výmer, zápisnica z
výročnej schôdze.

ch

1951
Žiadosť o povolenie usporiadania výročnej schôdze, výmer, dotazník,
prezenčná listina, zápisnica z výročnej a zároveň likvidačnej schôdze.

Ar

1952
Zoznam bulharských záhradníkov, zoznam inventára, oznámenie zániku
spolku z ÚNV.

B
Spolok "Universum Bücherei"

1937
Nariadenie Krajinského úradu o rozpustení spolku založeného v r. 1920.

B

vy

I. ŠK - Bratislava

es
ta

Br
at

is

la

Spolok bol založený v r. 1919. Išlo o sústavu alebo zoskupenie
takmer všetkých športových odborov, ktoré vytvárali ŠK. Bol tu zastúpený
športový odbor hokejový, futbalový, tenisový, atletika atď. Jeho cieľom
bolo rozširovať šport každého druhu a popularizovať ho vo všetkých
vrstvách obyvateľstva. To dosahovali poriadaním stretnutí nielen
domácich a medzimestských, ale tiež sa tu odohral nejeden medzištátny
zápas.
Okrem
toho
poriadali
tiež
atletické
preteky
na
počesť
jednotlivých štátnych sviatkov. Dlhé roky bol predsedom spolku dr. Ján
Ďurčanský.
Po r. 1949 sa mnohé odbory pričlenili buď do SOKOL-a alebo do
Zväzarmu. Spolok pracoval do r. 1950. Potom sa už ich činnosť rozvíjala
v organizáciách masovo-športových, ktoré v dnešnej dobe vykazujú pekné
výsledky a dôstojne reprezentujú farby našej vlasti.
Materiál je neúplný.

SOKOL - NV - Bratislava - futbalové oddelenie

Knihy

m

1932
Činnosť spolku za rok 1932 - všetkých športových odborov.

ív

1934
Zápisnica z Valného zhromaždenia, jednateľská správa.

Ar

ch

1935
Zápisnica z Valného zhromaždenia, jednateľská správa, zápisnica o úraze
počas futbalového zápasu, zápisnica o prevzatí čestného predsedníctva ministra Milana Hodžu.
1940
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina, zoznam členov,
zápisnica o verejnej zbierke povolenej MV.
1942

Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov jednotlivých odborov.
1943
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

vy

1944
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

is

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

la

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov, prezenčná
listina.

Br
at

1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov.
1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov.

es
ta

Spisy

ív

m

1933
Prípis starostu mesta na Policajné riaditeľstvo o udelení podpory pre
klub, prípis o spolku na Policajné riaditeľstvo, udelenie podpory
tenisovému oddielu od KÚ, zmena názvu spolku na "I. Čsl. športový klub"
- schválenie KÚ, oznam o konaní Valného zhromaždenia, hlásenie o
príchode maďarských futbalistov, oznam spolku na Policajné riaditeľstvo
o zmene predsedu, urgencia z KÚ na Policajné riaditeľstvo o prešetrení
povolenia zbierky, žiadosť o poskytnutie subvencie, hlásenie dôležitých
údajov o spolku, hlásenie KÚ - vyúčtovanie zbierky, oznam o konaní
mimoriadneho Valného zhromaždenia, nahlásenie zmeny funkcionárov na KÚ zamietnutie podpory.

ch

1934
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, oznámenie o priebehu Valného
zhromaždenia, KÚ - povolenie verejnej zbierky.

Ar

1935
Oznam o Valnom zhromaždení, výmer, nahlásenie funkcionárov, oznam na
Policajné riaditeľstvo o požadovaných prednáškach, výmer, správa o
priebehu futbalového zápasu, úradné hlásenie.

1936
Oznam o Valnom zhromaždení, dotazník, výmer, žiadosť o podporu na
výstavbu ihriska.

1937
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, žiadosť KÚ o oznámenie
funkcionárov, dotaz na Policajné riaditeľstvo ohľadne čestného
predsedníctva, žiadosť o predloženie zápisnice spolku.

la

vy

1938
Odvolanie Štefana Nováka - riadneho člena klubu proti rozhodnutiu
Valného zhromaždenia, oznam o Valnom zhromaždení, KÚ - šetrenie ohľadne
udelenia
podpory,
žiadosť
klubu
o
udelenie
podpory, informácia
Policajného riaditeľstva o tenisovom oddieli klubu.

is

1939
Oznam o Valnom zhromaždení, výmer, žiadosť o povolenie vylepovania
plagátov, žiadosť o podporu.

Br
at

1940
Povolenie MV konať verejnú zbierku, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o
povolenie zájazdu na futbalový zápas do Trenčína, oznámenie dôležitých
údajov o spolku, oznámenie o otvorení klziska na Vajnorskej ceste.

es
ta

1941
Žiadosť správy domu "Nová doba" na Policajné riaditeľstvo o zakázanie
klubu a zrušenie klziska, hlásenie o neprimeranom hluku na klzisku,
oznam o konaní Valného zhromaždenia, dotazník, výmer, žiadosť o
povolenie vylepovania plagátov, oznam o konaní mimoriadneho Valného
zhromaždenia, výmer, žiadosť Policajnému riaditeľstvu o povolenie
otvorenia klziska, výmer.

ch

ív

m

1942
Žiadosť o povolenie vylepovania plagátov, sťažnosť na rušenie kľudu v
okolí klziska hlukom z ampliónu zaslaná obyvateľmi na Policajné
riaditeľstvo, výmer na Valné zhromaždenie, dotazník, úradné hlásenie,
žiadosť o povolenie na vylepovanie plagátov, výkaz o stave spolku, dotaz
MV na Policajné riaditeľstvo ohľadom zlúčenia sa klubu s Hlinkovou
gardou, odpoveď klubu Prezídiu Policajného riaditeľstva o zlúčení sa s
Hlinkovou gardou, Policajné riaditeľstvo predkladá MV stanovy klubu na
schválenie.

Ar

1943
Nahlásenie funkcionárov, oznam o konaní Valného zhromaždenia, program,
výmer, dotazník, prípis spolku na Policajné riaditeľstvo o splatení
pôžičky, úradné osvedčenie, hlásenie o konaní Valného zhromaždenia,
výkaz o stave spolku, úradné svedectvo pre funkcionárov spolku,
Ministerstvo vnútra - vrátenie stanov na prepracovanie.

1944
Doplnenie stanov, oznam o konaní Valného zhromaždenia, dotazník, výmer,
úradné osvedčenie o finančnom stave spolku + Ministerstvo vnútra schválenie zmeny stanov spolku.

la

vy

1945
Splnomocnenie JUDr. Hugo Margetta k zastupovaniu proti ŠK Bratislava,
Policajné riaditeľstvo - žiadosť firmy "Bratislavská továrňa na kryciu
lepenku, drevitý cement, asfalt a izolačné dosky K. C. Merwel" o
vystavenie úradného potvrdenia o právnej povahe "Stavebnej správy
štadiónu ŠK Bratislava", prípisy patriace k predchádzajúcej žiadosti,
žiadosť o povolenie futbalového zápasu, žiadosti o povolenie vylepovania
plagátov, hlásenie o vyberaní vstupného, výmer o rozpustení klubu, oznam
o
konaní
Valného
zhromaždenia,
odročenie
Valného
zhromaždenia,
dotazníky, predloženie stanov ku schváleniu.

Br
at

is

1946
Oznámenie o konaní Valného zhromaždenie, výmer, urgencia podania správy
o Valnom zhromaždení, žiadosť klubu o pridelenie lodenice po bývalom
Kajak klube Pressburg, predloženie žiadosti Povereníctvu vnútra, úradné
hlásenie o konaní Valného zhromaždenia, Povereníctvo vnútra - schválenie
stanov spolku, žiadosť o povolenie medzištátneho atletického stretnutia
s SC Vasas Budapest, žiadosť o povolenie verejnej zbierky, zbierací
hárok, prípis Oblastnému veliteľstvu NB o nevhodnom parkovaní áut počas
futbalového zápasu, dotazníky.

es
ta

1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie, oznam o
priebehu Valného zhromaždenia, dotazník, oznam o konaní mimoriadneho
Valného zhromaždenia.

m

1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z Valného
zhromaždenia, dotazníky, povinné hlásenie spolkov a funkcionárov,
žiadosť o povolenie vylepovania plagátov, úradné hlásenie o priebehu
futbalového zápasu ŠK Slávia Praha proti ŠK Bratislava.

ch

ív

1949
Oznámenie na ÚNV, že hokejový oddiel bol začlenený do SOKOL-a,
bezpečnostné opatrenia pri futbalovom zápase Slávia - ŠK Bratislava.

Ar

1950
Oznam o konaní výročnej schôdze futbalového oddielu.

Tlač

Program, pozvánky na Valné zhromaždenie, výstrižky z novín.

B
Spolok pre hospodárske a kultúrne styky s Bulharskom

la

vy

Spolok bol založený v r. 1946, stanovy boli schválené v r. 1947.
Bratislavský spolok bol odbočkou Pražského zväzu.
Spolok rozvíjal činnosť osvetovú, šíril popularitu slovanskej
vzájomnosti, všemožne sa snažil šíriť idey socializmu a bojoval proti
fašizmu aj prostredníctvom študentov. Toto všetko sme vyrozumeli zo
zápisnice z Valného zhromaždenia (1946), kde bola hodnotená činnosť
spolku.
Iné materiály ako stanovy tohto spolku nemáme, a preto nie je dnes
možné bližšie sa oboznámiť s cieľmi spolku.
Spolok bol dobrovoľne rozpustený v roku 1952.

Br
at

Písomný materiál

is

1946
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

1947
Oznámenie na Povereníctvo vnútra - Oblastné veliteľstvo NB I. o
funkcionároch spolku, vyplnený dotazník, žiadosť o schválenie stanov
predostretá k ďalšiemu úradnému pokračovaniu.

es
ta

1948
Zoznam funkcionárov spolku, výkaz funkcionárov a akčníkov výboru spolku,
oznam z Povereníctva vnútra na NV - úrad NB o neprítomnosti predsedu
spolku.

m

1949
Oznámenie o odhalení pomníka bulharským partizánom padlým v SNP 03.09.1949, žiadosť o povolenie na usporiadanie slávnosti odhalenia
pomníka, pozvánka k odhaleniu pomníka.

ív

1950
Oznámenie nových funkcionárov spolku čsl.-bulharského priateľstva.

Ar

ch

1952
Krajský národný výbor - oznámenie zániku spolku a vyradenie zo
spolkového registra.

C - 23
Spolok Jána Cablka na podporovanie nemajetných študentov
pri Vyššej priemyselnej škole v Bratislave

Spolok bol založený približne v roku 1929 a mal čiste humánne,
nepolitické ciele. Ako už sám názov hovorí, išlo o podporovanie
nemajetných študentov.

Spolok jestvoval do roku 1953, kedy bol definitívne zlikvidovaný.
Spisový materiál sa týka jedine korešpondencie s Policajným
riaditeľstvom a inými nadriadenými orgánmi.

1945

vy

Stanovy.

la

1929
Zoznam členov, funkcionárov spolku, pokladničná správa.

1930

Br
at

Zápisnica o zbieracích hárkoch.

is

1929
Zápisnica s členmi predvolanými na Policajné riaditeľstvo.

1933
Hlásenie - výkaz činnosti spolku.

1941
Výročná správa za rok 1941.

es
ta

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.
1948 - 1949
Výročná správa, záverečné účty za obdobie do 31.08.1949.
1951

m

Správa revízorov.

Spisy

ch

ív

1952
Zápisnica z výborovej schôdze, prezenčná listina.

Ar

1929
Žiadosť o povolenie verejnej zbierky - KÚ povoľuje zbierku, oznam o
konaní Valného zhromaždenia, zbieracie hárky.
1930

Zúčtovanie verejnej zbierky.
1934
Zúčtovanie - nariadenie z KÚ, prípis spolku - odôvodnenie.
1941

Informácie o spolku pre Okresné finančné riaditeľstvo, prípis spolku na
Prezídium Policajného riaditeľstva o záverečnom vyúčtovaní spolku,
nariadenie Prezídia Policajného riaditeľstva o potrebe nahlásenia
spolkovej činnosti, oznam o spolku - o členoch - prípis na Prezídium
Policajného riaditeľstva.

is

la

vy

1942
Výpis z Roľníckej vzájomnej pokladnice zaslaný spolku, prípis spolku na
Policajné riaditeľstvo o stave členov a vyúčtovanie verejnej zbierky,
oznam o Valnom zhromaždení, dotazníky, Ministerstvo vnútra - nariadenie
o vyúčtovaní verejnej zbierky, Ministerstvo vnútra - predĺženie termínu
o platnosti verejnej zbierky, oznam o spolku - členoch a účele použitia
vybraných peňazí, výkaz žiakov.

Br
at

1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, Ministerstvo vnútra - vyhovenie
predĺženia lehoty, výkaz žiakov poverených zbieraním príspevkov.
1944
Urgencie Policajného riaditeľstva k zúčtovaniu verejnej zbierky,
odôvodnenie spolku o nedodržaní termínu, zúčtovanie verejnej zbierky.

es
ta

1946
Žiadosť o schválenie stanov predložená na Povereníctvo vnútra na úradné
pokračovanie, žiadosť o povolenie verejnej zbierky.
1948
Povinné hlásenie funkcionárov o spolku, Povereníctvo vnútra - schválenie
stanov.

m

1950
Záverečné účty, súvaha k 31.08.1950.
1951

ív

Záznam o spolku.

ch

1952
Zisťovanie majetku, likvidácia spolku, súpis majetku, správa o spôsobe
likvidácie majetku spolku.

Ar

1953
Prípis NV - odbor vnútra - na Správu likvidačnej komisie o vyporiadaní
sa, správa NV na PV o stave likvidácie majetku, rozpustenie spolku,
podrobná správa o likvidácii majetku zaslaná na ÚNV.

C - 24
Združenie slovenských cestovinární a výrobní

trvanlivého pečiva

1947
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

la

Br
at

1949
Povereníctvo vnútra - vrátenie stanov.

is

1948
Prípis spolku na ÚNB - povinné hlásenie o spolkoch.

vy

1947
Povereníctvo výživy doporučuje schválenie návrhu stanov na Povereníctve
vnútra, dotazník.

C - 25

Ústredný zväz cionistov
s.d.

es
ta

Stanovy.

m

1951
Zápisnica z riadneho Valného zhromaždenia, zápisnica z mimoriadneho
Valného zhromaždenia, zápisnica o prevzatí spolkového majetku po
zaniknutom spolku "Ústredný zväz cionistický pre ČSR".

Spisy

ch

ív

1951
Oznam o Valnom zhromaždení, výmer, dotazník, Povereníctvo vnútra nariadenie o zániku spolku, oznam o konaní mimoriadneho Valného
zhromaždenia, Povereníctvo vnútra - nariadenie ÚNV o vyšetrovaní o
verejnej zbierke v r. 1949-50, správa o verejnej zbierke v prospech
Izraela, výpis zo ŠBČS, záznamy a písomnosti o zbierke v prospech
Izraela, informácie o spolku a jeho pobočkách Bachad a Unizraeli.

Ar

1952
Šetrenie o spolku, menovanie správcu na likvidáciu majetku.
1953

Záznam o spolku.

Tlač

Výstrižok z novín, noviny "Pravda", "Práca".
1959
Šetrenie o spolku.

vy

C - 26

la

Osvetový spolok colných úradníkov na Slovensku
v Bratislave

Br
at

is

Spolok bol založený v r. 1946, jestvoval do r. 1948, kedy bola
ohlásená likvidácia spolku.
Spolok propagoval ciele najužšieho spolužitia Čechov a
Slovákov.

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

es
ta

1947
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz činnosti za rok 1946,
zoznam členov.
1948
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz činnosti za rok 1947,
zoznam členov.

m

Spisy

ív

1946
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, žiadosť o schválenie stanov,
Povereníctvo vnútra - schválenie stanov.

ch

1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, dotazník, výmer, úradné hlásenie.

Ar

1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie, dotazníky.
1949
Likvidácia spolku - hlásenie spolku na NV - úradovňa NB, Povereníctvo
vnútra - vzalo hlásenie na vedomie.

C
ŠK - Cvernovej továrne v Bratislave

1945
Stanovy spolku.

Br
at

1926
Zápisnica o jednaní medzi klubmi.

is

Knihy

la

vy

Športový klub pri Cvernovej továrni v Bratislave bol založený v r.
1922. Jeho cieľom bolo pestovať všetky druhy športu ako futbal,
atletika, tenis atď. a zapájať sa do propagačných akcií. Organizovali
tiež návštevu divadelných predstavení, čo máme dokumentované plagátovými
materiálmi.
Spolok prevádzal svoju činnosť až do r. 1950, kedy sa včlenil do
TJ SOKOL, následkom nariadenia Povereníctva vnútra.
Materiál bol zachovaný takmer úplne.

1939
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

es
ta

1940
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov.
1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

m

1942
Správa z Valného zhromaždenia (činnosť za rok 1941), zápisnica z Valného
zhromaždenia, zoznam členov, správa z Valného zhromaždenia.

ív

1943
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov, kandidátna listina.

ch

1944
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa pokladníka, zoznam členov,
prezenčná listina.

Ar

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, kandidátna listina, prezenčná listina.

1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správy o činnosti, zoznam členov,
prezenčná listina.

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti, zoznam členov,
prezenčná listina.

Spisy

vy

1922
Žiadosť o schválenie stanov, vrátenie stanov k doplneniu, prepracované
stanovy znovu predložené na schválenie.

la

1923
Oznámenie funkcionárov na Policajné riaditeľstvo.

Oznámenie členov výboru.

Br
at

1925 - 1926

is

1924
Prípis na Policajné riaditeľstvo o zaslaní požadovaných písomností,
predloženie stanov ku schváleniu na patričné inštitúcie, vrátenie stanov
k doplneniu.

1927
Oznámenie mien funkcionárov.

es
ta

1928
Nahlásenie funkcionárov na Policajné riaditeľstvo - žiada od spolku
predloženie
stanov
na
schválenie,
urgencia
predloženia
stanov,
predloženie stanov na schválenie, Policajné riaditeľstvo vracia stanovy
na doplnenie.

m

1929
Nahlásenie funkcionárov, výkaz o členstve spolku.

ív

1930
KÚ - neschválenie stanov, predloženie opravených stanov spolku na
schválenie, Policajné riaditeľstvo predkladá stanovy na KÚ.

ch

1931 - 1938
Nahlásenie funkcionárov výboru.

Ar

1939
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.
1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, oznam na Policajné
riaditeľstvo o vlastníctve majetku spolku.
1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie o Valnom
zhromaždení, dotazník, zoznam členov, oznam funkcionárov, výkaz o stave
členstva.

1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, správa o Valnom
zhromaždení, výkaz o stave majetku, nahlásenie činnosti spolku, obežník
Policajného riaditeľstva o zákaze použitia titulu "sudca".

vy

1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, hlásenie o Valnom
zhromaždení, výkaz o majetku, nahlásenie spolkovej činnosti.

is

la

1944
Nahlásenie spolkovej činnosti, výkaz o stave spolku, oznam o konaní
Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, úradné hlásenie.

Br
at

1945
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, program, výmer, dotazníky, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia, správa spolku na Povereníctvo vnútra,
SNR z dôvodu revízie spolkov.
1946
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, žiadosť o schválenie zmeny
stanov.

es
ta

1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z Valného
zhromaždenia, dotazníky.

m

1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, žiadosť o povolenie
vylepovania plagátov, plagáty, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia,
oznámenie hlavných údajov o spolku.

ív

1949
Oznam o konaní Valného zhromaždenia.

Ar

ch

1950
Prípis z ÚNV na Povereníctvo vnútra o rozhodnutí spolku včleniť sa do TJ
SOKOL aj s celým svojim majetkom, vyradenie zo spolkového registra.

C - 28
Spolok sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Spolok bol založený v roku 1934, bol to spolok cirkevný, ktorý si
uctieval pamiatku vierozvestcov Cyrila a Metoda. Spolok pracoval v
Bratislave a v r. 1943 sa pretvoril na celoštátny. Všade sa mohli
zakladať odbočky, ak sa prihlásilo aspoň 10 členov. Išlo predovšetkým o
propagovanie
cyrilo-metodejského
kultu
po
školách
a
kostoloch.

Br
at

is

la

vy

Znázorňovali to hlavne nástennými maľbami, obrazmi a sochami. Spolok
chcel v Bratislave postaviť svätyňu. Zo začiatku bolo plánované na
Devíne, lenže prišli k uzáveru, že by nebola dostatočne využitá, a preto
sa od realizácie tohto plánu upustilo. Ďalším plánom bolo postaviť
svätyňu - chrám sv. Cyrila a Metoda niekde v Bratislave, ale to v období
najväčších regulačných zmien bolo zamietnuté. Peniaze boli na tento účel
niekoľko rokov hromadené verejnými zbierkami, takže po zániku spolku v
r. 1950 - 1953 zostala dosť veľká časť peňazí, ktorá bola predisponovaná
na Slovenský úrad pre cirkevné veci, alebo Slovenský náboženský fond v
Bratislave.
Materiál je uchovaný čiastočne, neboli zachránené ani stanovy
spolku, ktoré by pomohli ešte lepšie vniknúť do problematiky a účelného
využitia spolku.
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Spolok sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

1947
Stanovy.

es
ta

1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947
Správy, zápisnice s prezenčnými listinami.

Spisový materiál

m

1934
Oznam na Policajné riaditeľstvo o zakladajúcom Valnom zhromaždení,
výmer, založenie spolku.

ch

ív

1935
Zdôvodnenie spolku, prečo neboli predložené stanovy na schválenie,
predloženie stanov na schválenie, schválenie stanov, hlásenie členov
výboru na Policajné riaditeľstvo, povolenie verejnej zbierky na stavbu
kostola pri kláštore Redemptoristov v Bratislave.

Ar

1936
Spolok žiada o predĺženie verejnej zbierky, vyhovenie žiadosti od
Policajného riaditeľstva, vysvätenie rozšírenej kaplnky - oznam na
Policajné
riaditeľstvo,
povolenie
vysviacky,
predĺženie
platnosti
verejnej zbierky, výkaz činnosti spolku za rok 1936.

1937
Oznam o konaní Valného zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo, výmer,
zoznam členov, dotazníky, zmena stanov, slávnostná schôdza - oznam na
Policajné riaditeľstvo.

1938
Oznam o konaní Valného zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo, výmer,
výkaz o činnosti, zoznam členov spolku, žiadosť o spoluúčasť pri
usporiadaní slávnosti sv. Václava v Bratislave, žiadosť o predĺženie
platnosti verejnej zbierky, dotazník.

la

vy

1939
Oznam o konaní Valného zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo, dotazník,
výmer, zúčtovanie zbierky, výkaz činnosti spolku za rok 1939.

is

1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo, výmer,
dotazník, žiadosť o zmenu spolkových stanov, pripomienky k úprave stanov
od Ministerstva vnútra.

Br
at

1941
Ohlásenie existencie spolku na Policajné riaditeľstvo, na Okresné
finančné riaditeľstvo, schválenie stanov, oznam o konaní Valného
zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo, výmer, dotazník, výkazy o
činnosti, počte členov spolku.

es
ta

1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo, dotazník,
výmer, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti spolku,
výkaz členov spolku.

m

1943
Štatistický výkaz činnosti spolku, oznam o konaní Valného zhromaždenia
na Policajné riaditeľstvo, dotazník, výmer, úradné hlásenie z Valného
zhromaždenia, pretvorenie spolku.

ch

ív

1944
Oznam o konaní Valného zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo, výmer,
úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, dotazník, výkaz členov spolku,
štatistický výskum činnosti spolku, zoznam členov.

Ar

1945
Hlásenie spolku o spoľahlivosti členov, dotazníky, oznam o konaní
Valného zhromaždenia, schválenie stanov, správa o činnosti spolku.
1946
Posudok o dr. Michalovi Buzalkovi zaslaný na Povereníctvo vnútra,
dotazník, žiadosť o schválenie stanov, žiadosť o povolenie usporiadať
cyrilometodejskú akadémiu, výkaz o činnosti spolku.
1947

Ohlásenie mimoriadneho Valného zhromaždenia na NB, výmer, dotazník,
úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, žiadosť o schválenie stanov,
doručenie schválených stanov.

vy

1948
Oznámenie hlavných údajov o spolku, predloženie materiálov o činnosti
spolku.

la

1950
Upozornenie ohľadne konania Valného zhromaždenia.

is

1951
Revízia spolkov, zápis o výpovedi Daniela Seitása, Jozefa Chochulu,
Štefana Michaloviča, zánik spolku a vyradenie zo spolkového registra.

Br
at

1952
Informácia o finančnom stave spolku, zisťovanie majetku spolku.
1953
Informácie o existencii spolku - majetok prevzal Slovenský úrad pre veci
cirkevné.

es
ta

Zoznam členov spolku bez dát.
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Československý červený kríž

ch

ív

m

Bol založený až po roku 1948 alebo 1951, kedy sa už jednotlivé
spolky včleňovali do masových organizácií a tu vykonávali činnosť buď
predchádzajúceho charakteru alebo sa prispôsobili.
Tento spolok zakladal miestne skupiny, závodné skupiny a pod.
Takto pokračovali vo svojej práci takmer všetky lekárske, farmaceutické
a opatrovateľské spolky. Účel spolkov sa zjednotil a je podrobne uvedený
v stanovách.
Stanovy spolku.

Ar

1949
Zápisnica spísaná z príležitosti otvorenia pouličných pokladničiek.

1951
Správa o priebehu výročnej schôdze, výkaz o činnosti za rok 1950, správa
o priebehu volieb, správa o činnosti okresného spolku - Bratislava.
1952
Správa z výročnej členskej schôdze, výkaz o činnosti za rok 1951.

Spisy

vy

1949
Žiadosť o povolenie pouličnej zbierky, výmer, obežník Krajského
veliteľstva NB o verejných zbierkach, žiadosť o povolenie dušičkovej
zbierky, výmer, schválenie stanov PV, zúčtovanie verejnej zbierky z r.
1948.

is

la

1950
Povolenie verejnej zbierky, zúčtovanie dušičkovej zbierky za rok 1949,
oznam o výročnej schôdzi, výmer.

Br
at

1951
Oznam o konaní výročnej schôdze, výmer, dotazníky, oznam o konaní
Valného zhromaždenia, výmer, informácie o spolku.
1952
Oznam o výročnej schôdzi, výmer, dotazníky, oznam o konaní okresnej
konferencie, výmer.

es
ta

1953
Obežník o schválení organizačného poriadku Československého Červeného
kríža.

m

1954
Schválenie organizačného poriadku.

Tlač

ch

ív

1951
Školské zvesti - časopis, Zvesti červeného kríža - časopis.

C - 29
Spoločnosť Slovenského červeného kríža

Ar

Spolok bol založený, aby plnil vysoko humánne ciele, ktoré sú
všetky obsiahnuté v stanovách či už z r. 1919 alebo z r. 1940 a neskôr.
Spolok patril do spolku Čsl. červeného kríža, do ktorého sa včlenil
prostredníctvom Divízie Čsl. červeného kríža pre Slovensko. Do samotnej
divízie patrili zase miestne alebo funkčné odbory - oddiely, ktoré
plnili svoje funkcie. Tak napr. bol čo sa týka funkčnej stránky "odbor
samaritánskych sestier alebo odbor dobrovoľných sestier" a iné. Ináč
podľa zbieracích hárkov akcie, ktoré sa konali nepretržite až do roku
1943, dokazujú, že boli aj miestne skupiny červeného kríža.

vy

Vysoko hodnotnú a krásnu prácu vykázal spolok počas II. svetovej
vojny, čo možno vidieť v referátoch záchrancov na jednotlivých Valných
zhromaždeniach.
Korešpondencia z fondu Policajného riaditeľstva je až do r. 1949.
Potom spolok ako štátne, humánne a masové organizácie pretrval a
pretrváva dodnes.

la

Spoločnosť Slovenského červeného kríža
1919, 1940

is

Stanovy spolku.

Br
at

1934
Správa z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti, zoznam funkcionárov.
1936
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

1937
Zápisnica z Valného zhromaždenia, jednateľská správa.

es
ta

1938
Výročná správa a iné správy o činnosti.

1940
Správa o činnosti za r. 1940, zápisnica z Valného zhromaždenia,
prezenčná listina.

m

1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

ív

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Ar

ch

1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia, diskusné príspevky, rozpočtové správy,
zápisnica z doplňovacieho Valného zhromaždenia, zápisnica o odovzdávaní
nehnuteľného majetku a aj inventára po spolku "Prvá bratislavská ľudová
kuchyňa".

Spisy

1933
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie funkcionárov.
1934

Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, oznam o konaní mimoriadneho
Valného zhromaždenia, výmer.

la

vy

1936
KÚ - schválenie stanov, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
dotazník, listina členských príspevkov, oznam o konaní mimoriadneho
Valného zhromaždenia.

is

1937
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, členská akcia nábor členov, prihláška za člena.

Br
at

1938
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní celoštátneho zrazu dobrovoľných
sestier, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, oznámenie
o existencii samaritánskeho odboru, hlásenie o majetku spolku.

es
ta

1939
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, žiadosť o
povolenie zbierky, výmer, oznam o konaní Valného zhromaždenia
"Samaritánskej kolóny", výmer.

m

1940
Oznam samaritánskej kolóny o zahájení I. slovenského samaritánskeho
kurzu, oznam o konaní Valného zhromaždenia, dotazník, výmer, žiadosť o
schválenie zmeny stanov, Ministerstvo vnútra - schválenie zmeny stanov,
povolenie verejnej zbierky Ministerstvom vnútra.

ch

ív

1941
Obežník Ministerstva vnútra o celoštátnej verejnej zbierke, urgencia
Policajného riaditeľstva o zúčtovaní verejnej zbierky, oznam o konaní
Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, žiadosť o pouličnú zbierku,
povolenie od ústrednej štátnej bezpečnosti k pouličnej zbierke,
schválenie zmeny stanov, žiadosť o povolenie koncertu v prospech Čsl.
červeného kríža.

Ar

1942
Ministerstvo vnútra povoľuje celoštátnu verejnú zbierku, obežník
Ministerstva vnútra ohľadne usporiadania zbierky, pouličné zbierky,
poriadanie koncertov, zúčtovanie verejnej pouličnej zbierky.

1943
Povolenie
Ministerstva
vnútra
používať
štátny
znak,
nariadenie
Ministerstva vnútra o prerušení verejných zbierok na území Slovenska,
vyúčtovanie
verejnej
zbierky,
obežníky
najvyššieho
úradu
pre
zásobovanie.

vy

1944
Žiadosť Hlinkovej slovenskej ľudovej strany na Policajné riaditeľstvo o
povolenie pouličnej a podomovej zbierky, obežník Prezídia Policajného
riaditeľstva o dobrovoľnom darovaní krvi, smernice pre dobrovoľných
darcov krvi, Ministerstvo vnútra - povolenie celoštátnej zbierky pre
Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu, žiadosť o povolenie zbierky.

la

1945
Hlásenie o spolku, dotazník, žiadosť o schválenie zmeny stanov,
nahlásenie funkcionárov.

is

1946
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie, hlásenie o
prehliadke hospodárenia, žiadosť o povolenie zbierky.

es
ta

Br
at

1947
Obežník Povereníctva vnútra o zrušení ochranných značiek Medzinárodného
červeného kríža, verejné zbierky, zoznam spolkov Čsl. červeného kríža,
ktorým
boli
zaslané
zlučovacie
hárky,
oznam
o
konaní
Valného
zhromaždenia, výmer, dotazník o Valnom zhromaždení odboru dobrovoľných
sestier, žiadosť o povolenie pouličnej zbierky, výmer, dotazníky oznam o
mimoriadnom Valnom zhromaždení, výmer, žiadosť o povolenie vylepovania
plagátov, prípis Oblastného veliteľstva NB na Povereníctvo vnútra o
spravovaní majetku.

m

1948
Výmer
na
povolenie
pouličnej
zbierky,
oznam
o
konaní
Valného
zhromaždenia, slávnosti mieru - žiadosť o povolenie, žiadosť o povolenie
zbierok, zbieracie hárky, vyúčtovanie národnej zbierky z r. 1948, ďalšie
údaje o spolku.

ch

ív

1949
Národná zbierka - vyúčtovanie, revízia zbieracích hárkov, osvedčenie o
preskúmaní straty zbieracích hárkov.

Tlač

Ar

Časopis Slovenského červeného kríža - tlačová služba.
Účtovné záležitosti, vyúčtovacie hárky zbieracích akcií, zoznam
inventára.
D - 31
"Obec Detvanov"
Spolok "Obec Detvanov" bol založený v roku 1947 na spôsob iných
spolkov ako napr. Obec Myjavcov, Oravcov a pod. za tým účelom, aby sa

vy

združili všetci krajania z rodnej obce bývajúci v Bratislave, a tak s
ich pomocou, aby sa propagovalo ľudové umenie Detvy, či už krása
detvianskych
výšiviek,
pestrosť
krojov,
folkloristická
hodnota
detvianskych piesní alebo umelecké výtvory z dreva ako vyrezávané
fujary, píšťalky, kríže a pod.
Spolok existoval až do roku 1952, kedy samotní členovia oznámili
dobrovoľný rozchod.
Materiál obsahuje iba korešpondenciu s nadriadenými orgánmi.

la

Knihy

Br
at

Spisy

is

1947
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

1947
Oznam na Oblastné veliteľstvo NB o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, dotazník, žiadosť o spolku o
schválenie stanov.

es
ta

1948
Oznam údajov o spolku, žiadosť o schválenie stanov, povinné hlásenie
spolku na NV - ÚNB.
1950
Revízia spolkov, urgencia potreby konania Valného zhromaždenia.

ch

ív

m

1952
NV - odbor pre vnútorné veci informuje Povereníctvo vnútra o spolku,
zoznam funkcionárov.

D - 32

Spolok "Deutscher Alpenverein Pressburg"

Ar

Spolok bol založený v r. 1939. Išlo predovšetkým o turistický
spolok, ktorý medzi svojich členov prijímal aj dorast. Jeho hlavným
cieľom bolo oboznamovať členov s krásami hlavne Álp, ale aj s domácim
prostredím. O toto sa snažili prostredníctvom prechádzok, výletov, ale
aj prednášok.
Spolok bol rýdzo nepolitický a zanikol pri revízii spolkov v r.
1945, avšak definitívne zanikol až v r. 1950, kedy jeho majetok výnosom
Povereníctva
vnútra
pripadol
Slovenskej
národnej
rade.
Spolkovú
miestnosť mali na Ventúrskej ulici č. 15/II.

Z materiálov sa zachoval čiastočne spisový - hlavne korešpondencia
s nadriadenými orgánmi. Nezachovali sa však stanovy spolku.

1937
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

vy

1938
Zápis - hlásenie z Valného zhromaždenia, výkaz činnosti za uplynulý rok.

Hlásenie o Valnom zhromaždení.

is

1941

la

1940
Zápis z Valného zhromaždenia, výkaz činnosti.

Br
at

1942
Výkaz o činnosti za rok 1940, správa o Valnom zhromaždení.
1943
Výkaz o činnosti.

es
ta

Spisy

m

1937
Prípis Policajného riaditeľstva v Brne na Policajné riaditeľstvo v
Bratislave o možnosti účasti žiakov v spolkoch, odpoveď, oznam na
Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, dotazníky, výmer,
nahlásenie funkcionárov.
1938
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

ch

ív

1939
Žiadosť o schválenie stanov, KÚ schvaľuje zmenu stanov, vyrúbenie
poplatkov za schválenie stanov, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia.

Ar

1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky.
1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, výkaz o stave
majetku, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie prednášky, zmena
termínu prednášky, oznam o stave členstva.
1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, úradné hlásenie,
výkaz o stave majetku.

1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, hlásenie o Valnom
zhromaždení, hlásenie o činnosti.

vy

1944
Hlásenie o spolkovej činnosti, výkaz o stave členstva a majetku, oznam o
konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

Br
at

1946
Prípis z banky o majetku rozpusteného spolku.

is

la

1945
Rozpustenie spolku výmerom Povereníctva vnútra, úradné hlásenie týkajúce
sa rozpusteného spolku, zisťovanie majetku rozpusteného spolku, prípis
poštovej sporiteľni, hlásenie banky.

1947
Prípis Oblastného veliteľstva NB nadačný úrad v Bratislave.

es
ta

1948
Úradné hlásenie spolku, prípis NB na Povereníctvo vnútra o spravovaní
majetku, výpisy z pozemkovej knihy o nehnuteľnom majetku spolku, iné
spisy o majetku spolku, hlásenie o spolkoch.
1949
NV - ÚNB hlásenie na Povereníctvo vnútra o prevedení majetku spolku v
prospech Kultúrno-sociálneho fondu.

ch

ív

m

1950
Prípis Povereníctva vnútra Štátnej banke čsl. o majetku rozpusteného
spolku.

D - 33
Spolok "Divadlo mladých"

Ar

Spolok bol založený v roku 1936 a jeho účelom bolo šíriť kultúru
medzi
občanmi,
hlavne
prostredníctvom
divadelných
predstavení,
recitačných večierkov a vôbec slovenské písomníctvo popularizovať medzi
obyvateľstvom.
Začas
toto
prevádzali,
ale
následkom
rozličných
politických udalostí sa tento spolok odmlčal a jeho nástupcom bol v roku
1945 znovu spolok "Divadlo mladých", patriaci už pod Zväz mládeže, ale
nakoľko predchádzajúci spolok bol rozpustený, ani tento nemal schválené
stanovy a zanikol.
Spisový materiál - korešpondencia s Policajným riaditeľstvom a
inými nadriadenými orgánmi.

Knihy
1936
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia.

la

vy

1945
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia, zoznam členov a
funkcionárov, prezenčná listina.

Spisy

Br
at

is

1936
Spolok žiada o povolenie konania Valného zhromaždenia, výmer, schválenie
stanov.
1940
Okresné finančné riaditeľstvo žiada Policajné riaditeľstvo o informáciu
o spolku.
1943

es
ta

Úradné hlásenie o spolku, zánik.

1944
Urgencie Policajného riaditeľstva o potrebe konania Valného
zhromaždenia, hlásenie o členoch spolku, Policajné riaditeľstvo zisťovanie existencie spolku.

m

1945
Vyšetrovanie o majetku spolku - Policajné riaditeľstvo, Zväz slovenskej
mládeže - žiadosť na Oblastné veliteľstvo NB o povolenie plagátovania
predstavenia.

ch

ív

1946
Žiadosť novovytvoreného spolku o schválenie stanov.

Ar

1948
Povereníctvo vnútra - prípis na NB o zistení predmetného spolku - o jeho
existencii, oznam o zániku spolku, zamietnutie žiadosti Povereníctvom
vnútra - a o schválenie stanov.
1949
Vrátenie stanov - neschválenie Povereníctvom vnútra.
1951
Záznam o spolku.

D - 34
Divadelný ochotnícky krúžok Šaštínčanov

vy

1947
Prezenčná listina zo zahajujúcej schôdze - Valného zhromaždenia.

Br
at

1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia.

is

Spisy

la

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov.

1948
Žiadosť o schválenie stanov a povolenie divadelnej činnosti, dotazníky,
Povereníctvo vnútra - schválenie stanov, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, výmer, hlásenie o Valnom zhromaždení, dotazníky, dôležité
hlásenie o spolku.

es
ta

1951
Záznam o spolku, nariadenie Povereníctva vnútra o zlúčení spolku do ÚSOD
(Ústredie slovenských ochotníckych divadiel).

m

D - 35
Československé divadelné a literárne zastupiteľstvo
v Bratislave

Ar

ch

ív

Čsl. divadelné a literárne zastupiteľstvo v Bratislave bolo
odbočkou takéhoto zastupiteľstva v Prahe. Ďalšími jeho členmi boli "Zväz
československých spisovateľov" v obidvoch sekciách a "Zväz skladateľov"
tiež v obidvoch sekciách. Družstvo, ktoré týmto vytvárali sa zaoberalo
zhodnocovaním
autorských
práv
(literárnych
i
javištných,
skladateľských).
Dohliadacími
orgánmi
boli
podľa
príslušnosti
Povereníctvo informácií a osvety a Povereníctvo školstva, vied a umení.
Slovenská odbočka bola zriadená dňom 09.07.1949 a začala riadne pracovať
01.01.1950.
Spisový materiál je zachovaný iba za rok 1950.

Knihy
Zápis z Valného zhromaždenia.

Spisy

vy

1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, program, výmer, dotazník, oznam prípis na ÚNV od spolku o náplni a funkcii spolku.

D - 36

la

Spolok Karpatských študentov "Dobriansky"

es
ta

Br
at

is

Spolok bol založený v roku 1932, jeho stanovy boli schválené v
roku 1933. Sídlo spolku bolo v Bratislave, jednacou rečou bola ruština.
Cieľom spolku bolo združovať k sústavnej práci kultúrnej
sociálnej, telovýchovnej, hájiť záujmy študentov v Podkarpatskej Rusi a
na východnom Slovensku.
Stanovy boli spracované a schválené dňa 22.11.1933.
Písomný materiál spolku sa obmedzuje na korešpondenciu spolku s
príslušnými úradmi, sú tu tiež doklady družby s domácimi študentmi.
Spolok bol rozpustený dňa 29.09.1945 a v roku 1951 bol zlúčený do
ČSM.

1953

Stanovy spolku.

m

1936, 1937, 1942, 1943, 1945, 1947, 1948
Zápisnice z Valných zhromaždení spolu s prezenčnými listinami.

Písomný materiál

ch

ív

1932
Žiadosť prípravného výboru pre založenie Ruského študentského spolku
"Dobriansky" o dovolenie zakladajúcej schôdze.

Ar

1933
Odpoveď spolku Policajnému riaditeľstvu vo veci zadania spolkových
stanov Ruského študentského spolku "Dobriansky" v Bratislave, žiadosť o
schválenie spolkových stanov, zistenie členov a ich národností,
upozornenie od MV o závadách v stanovách, predloženie opravených stanov.

1934
Oznámenie o spolku, hlásenie Policajného riaditeľstva o konaní Valného
zhromaždenia, výročná správa, nahlásenie členov výboru.
1935

Schválenie stanov, vymáhanie dávky za úradný výkon, správa o výročnej
schôdzi Valného zhromaždenia, prezenčná listina a dáta funkcionárov.

vy

1936
Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia, záznam o konaní mimoriadneho
Valného zhromaždenia, výmer, správa Policajnému riaditeľstvu - o podaní
správy z Valného zhromaždenia.

la

1937
Oznam o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia, výmer, oznámenie
programu Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, správa o činnosti
spolku.

Br
at

is

1938
Sťažnosť proti Valnému zhromaždeniu Ústrednému zväzu čsl. študentstva v
Prahe v dňoch 15.-18.11.1937 na Policajnom riaditeľstve, zápisnica
spolku na Policajnom riaditeľstve, žiadosť spolku o udelenie podpory,
správa o letnom tábore, oznámenie riadneho Valného zhromaždenia, výmer,
dotazník, hlásenie o Valnom zhromaždení, výkaz činnosti, zoznam členov.

es
ta

1939
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
dotazník, správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti
spolku, zoznam členov.
1940
Program Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, úradné hlásenie, oznam o
činnosti spolku, oznam na Policajné riaditeľstvo o voľbách do výboru.

m

1941
Žiadosť o schválenie stanov, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o
povolenie konania Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie,
dotazník, žiadosť o potvrdenie stanov, zoznam členov.

ch

ív

1942
Žiadosť o zmenu stanov, zoznam členov spolku, oznam Policajnému
riaditeľstvu o konaní Valného zhromaždenia, dotazník, úradné hlásenie,
protokol o činnosti.

Ar

1943
Oznam Policajnému riaditeľstvu o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
úradné hlásenie, oznámenie o funkcionároch, výkaz činnosti, zoznam
členov.
1944
Úradný záznam, oznam o konaní Valného zhromaždenia, odvolanie proti
výhrade o zvolaní Valného zhromaždenia, dotazník.
1945

Výmer, úradné hlásenie.

vy

1946
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie činnosti spolku a
schválenie stanov, dotazník, rozpustenie spolku 29.09.1945, žiadosť o
schválenie stanov, žiadosť na NB o povolenie zvolania Valného
zhromaždenia, výmer, dotazník, úradné hlásenie, výkaz činnosti, správa o
priebehu Valného zhromaždenia, zoznam členov.

la

1947
Schválenie stanov, oznam NB o konaní Valného zhromaždenia, výmer, správa
o priebehu Valného zhromaždenia, zoznam členov.

is

Br
at

Hlásenie
hlavných
Valného
oznam NB

1948
o existencii spolku a o funkcionároch spolku, oznámenie
údajov o spolku, úradný záznam, dotazník, oznam NB o konaní
zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie, výkaz činnosti spolku,
o konaní Valného zhromaždenia, dotazník.

es
ta

1950
Zamietnutie utvorenia nového spolku - Ústredný zväz ruských a
ukrajinských študentov v ČSR so sídlom v Prahe, zápisnica o utvorení
spolku "Ústredný zväz ruských a ukrajinských študentov v ČSR" - zánik
tohto spolku, oznámenie o odovzdaní majetku.

m

1951
Zlúčenie spolku "Dobriansky" s ČSM.

D - 36a

Spolok majiteľov domov a pozemkov

ch

ív

Spolok vznikol v roku 1912. Mal za úlohu postaviť sa na ochranu
záujmov majiteľov domov.

Ar

1935 - 1938
Korešpondencia s Obchodnou a priemyselnou komorou.

D - 37
Jednota majiteľov domov a domčekov v Bratislave

Spolok bol vytvorený v roku 1946, aby hájil záujmy majiteľov domov
a domčekov. Tento spolok potom v roku 1952 sa včlenil do Čsl. zväzu
poľnohospodárov a v roku 1953 sa pridružil do Osvetovej besedy pri ÚNV.
Časť svojich financií prepísal na Čsl. červený kríž.

Spisový materiál je neúplný - väčšinou korešpondencia.

1946
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

vy

1948
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti spolku, zoznam
členov.

is

la

1950
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti spolku, zoznam
členov spolku.

Br
at

1951
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti spolku, zoznam
členov spolku.

es
ta

1952
Správa o činnosti spolku, zoznam funkcionárov spolku, správa o priebehu
Valného zhromaždenia, zápis s tajomníkom spolku, zápisnica o likvidácii
spolku a dobrovoľného rozchodu spolku.

Spisy

m

1946
Žiadosť o povolenie ustanovujúceho Valného zhromaždenia na Oblastné
veliteľstvo
NB,
výmer,
prípis
o
zaslanie
patričných
písomností
potrebných ku schváleniu stanov spolku, dotazník, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia.

ch

ív

1947
Žiadosť o schválenie stanov - predložené na Oblastné veliteľstvo NB - na
Povereníctvo vnútra, výmer na usporiadanie členskej schôdze, úradné
hlásenie z členskej schôdze, Povereníctvo vnútra - schválenie stanov.

Ar

1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, predloženie dôležitých údajov o spolku a
funkcionároch.
1949
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky.
1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, prípis o zaslaní dôležitých
údajov (písomností), dotazníky.

1951
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky.

la

vy

1952
Šetrenie ohľadne majetku, prípis o predložení dôležitých písomností o
spolku, oznam ÚNV na Povereníctvo vnútra o včlenení sa do novozaloženého
Čsl. zväzu zemědelcov - odbočka pre Slovensko, návrh výboru Jednoty na
včlenenie sa do novozaloženej pobočky, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, výmer, prípis Jednoty na ÚNV o včlenení sa do Osvetovej
besedy pri ÚNV.

Br
at

is

1953
Prípis Jednoty na ÚNV o hlásení dobrovoľného rozchodu spolku a
ustanovenie
výboru
likvidátorov,
hlásenie
likvidácie
spolku
na
Povereníctvo vnútra, súpis inventára, záverečná správa likvidačnej
komisie o skončení likvidácie spolku.

D - 38

Spolok pre starostlivosť o dorast na Slovensku

es
ta

1947

Stanovy.

1947
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze, prezenčná listina.

m

1948
Žiadosť o schválenie stanov, dotazníky, predloženie stanov na
Povereníctvo vnútra - Oblastné veliteľstvo NB, Povereníctvo vnútra schválenie stanov, oznámenie hlavných údajov o spolku.

ch

ív

1951
Záznam o spolku, zánik spolku, šetrenie o majetku.

Ar

D - 39
Československý dostihový spolok - ústredie pre Slovensko

Bol založený v roku 1950 a existoval iba necelé dva roky, nakoľko
poriadanie dostihov a iných pretekov si zobralo do svojej kompetencie
Štátne
závodisko
v
Bratislave,
čo
bola
zložka
Ministerstva
pôdohospodárstva.
s. d.
Stanovy.

Knihy
1950
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

vy

1951
Zápisnica z výročnej schôdze, zoznam členov.

Ročenka spolku.

Spisy

is

la

1950

Br
at

1950
Prípis Čsl. jockey klubu o súhlase k vytvoreniu, oznam na ÚNV - NB o
konaní Valného zhromaždenia, Povereníctvo pôdohospodárstva súhlasí s
utvorením spolku, kandidačná listina, dotazník šetrenie o politickej a
štátobezpečnej spoľahlivosti.

es
ta

1951
Predloženie stanov na schválenie na ÚNV - odbor pre vnútorné veci, oznam
Štátnej bezpečnosti o nespoľahlivosti Štefana Kiripolského, oznam o
konaní Valného zhromaždenia.
1953

m

Likvidácia spolku od roku 1952.

Zväz drevárskeho hospodárstva

Ar

ch

ív

Spolok bol založený v roku 1933, jeho sídlom bola Bratislava,
pritom však Valné zhromaždenia sa konali v jednotlivých mestách na
Slovensku, kde bol rozvinutý drevársky priemysel.
Cieľom spolku bolo hájiť záujmy píliarskeho priemyslu ako i
drevárskeho obchodu na Slovensku a spoločne postupovať s ostatnými
drevárskymi organizáciami vo všetkých otázkach, ktoré sa týkajú
zdokonalenia a rozvoja ako aj rozvoja drevárskeho obchodu. Spolok tvoril
záujmovú skupinu píliarov a obchodníkov s drevom v rámci slovenskej
lesníckej a drevárskej rady.
Spolok existoval až do roku 1945, kedy mal ustanoveného
opatrovníka a od r. 1948 opäť samostatne mu platili vtedy schválené
stanovy.

1940

Stanovy spolku.
1938
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia v Žiline.

vy

1938
Zápisnica z Valného zhromaždenia v Žiline a v Bratislave.

la

1942
Zápisnica z Valného zhromaždenia v Ružomberku.

Br
at

1947
Zápisnica o ustanovení opatrovníka pre spolok.

is

1944
Zápisnica z Valného zhromaždenia v Žiline.

Spisy

m

es
ta

1933
Zväz drevárskeho hospodárstva žiada Policajné riaditeľstvo v Bratislave
o schválenie stanov, Prezídium Policajného riaditeľstva oznamuje
Krajinskému úradu, že nemá proti vedeniu a členom zväzu žiadne námietky,
zväz žiada Policajné riaditeľstvo o vydanie potvrdenia o podaní žiadosti
o schválenie stanov, Policajné riaditeľstvo potvrdzuje, že zväz
predložil
stanovy
na
schválenie,
Ministerstvo
vnútra
vracia
s
pripomienkami Prezídiu Policajného riaditeľstva stanovy zväzu, Policajné
riaditeľstvo
oznamuje
vrátenie
stanov
Ministerstvu
vnútra,
zväz
predkladá Policajnému riaditeľstvu opravené stanovy.

ív

1935
Krajinský úrad v Bratislave oznamuje zväzu schválenie stanov
Ministerstvom vnútra.

ch

1938
Zväz oznamuje Policajnému riaditeľstvu zmenu adresy.

Ar

1940
Okresné finančné riaditeľstvo v Bratislave žiada od Policajného
riaditeľstva informácie o zväze, Zväz žiada Ministerstvo vnútra
prostredníctvom Prezídia Policajného riaditeľstva o schválenie zmeny
stanov, Prezídium Policajného riaditeľstva predkladá Ministerstvu vnútra
žiadosť zväzu o zmenu stanov, Ministerstvo vnútra schvaľuje zmenu
stanov.

1941
Policajné riaditeľstvo posiela Okresnému finančnému riaditeľstvu v
Bratislave požadované informácie o zväze.

1942
K. Kiszela protestuje proti uzneseniu Valného zhromaždenia zväzu,
dotazník.

vy

1943
Dotazník, Policajné riaditeľstvo nariaďuje prešetriť činnosť zväzu.

is

la

1944
Hlásenie policajného pracovníka, že zväz nekoná Valné zhromaždenia a
nepodáva správy o činnosti zväzu, Policajné riaditeľstvo nariaďuje zväzu
predložiť stanovené doklady, dotazník, vedenie zväzu informuje I. odbor
o platení členských príspevkov, vedenie zväzu informuje II. odbor o
platení
členských
príspevkov,
dotazník,
zväz
oznamuje
Prezídiu
Policajného riaditeľstva termíny Valných zhromaždení v r. 1942 - 1944.

es
ta

Br
at

1945
Zväz oznamuje Prezídiu Policajného riaditeľstva prepustenie Márie
Schönnweitzovej, zväz oznamuje Oblastnému veliteľstvu NB zmenu adresy,
Oblastné veliteľstvo NB nariaďuje rozpustenie zväzu a jeho vyradenie zo
spolkového katastra, Povereníctvo SNR pre priemysel a obchod žiada
Oblastné veliteľstvo NB, aby umožnilo činnosť zväzu do jeho premeny na
Hospodárske združenie píl a drevospracujúceho priemyslu, zväz žiada
Oblastné veliteľstvo NB o umožnenie činnosti do premeny zväzu na
Hospodárske združenie píl a drevospracujúceho priemyslu, Povereníctvo
SNR pre priemysel a obchod navrhuje Povereníctvu SNR pre veci vnútorné
zmenu osoby opatrovníka k likvidácii majetku spolku, zoznam majetku
Zväzu drevárskeho hospodárstva.

ch

ív

m

1946
Predloženie prípisu Povereníctva SNR pre priemysel a obchod vo veci
likvidácie zväzu, Povereníctvo vnútra menuje A. Sedlára opatrovníkom k
likvidácii majetku zväzu, stav majetku zväzu, Povereníctvo vnútra žiada
likvidátora Sedlára podať správu o štádiu likvidácie majetku zväzu,
Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy žiada informácie o
zápise zväzu v registri spolkov, likvidátor Sedlár podáva Povereníctvu
vnútra správu o stave rozpusteného zväzu.

Ar

1947
Povereníctvo vnútra žiada Oblastné veliteľstvo NB predložiť správu o
majetku rozpusteného spolku, Povereníctvo vnútra menuje dr. W. Fundárka
opatrovníkom
k
likvidácii
majetku
rozpusteného
zväzu,
Oblastné
veliteľstvo NB žiada Ing. Sedlára predložiť zoznam majetku zväzu, Ing.
Sedlár informuje Oblastné veliteľstvo NB o stave likvidácie majetku
zväzu, I. upomienka Povereníctva vnútra Oblastnému veliteľstvu NB vo
veci rozpustenia zväzu, II. upomienka Povereníctva vnútra Oblastnému
veliteľstvu NB vo veci rozpustenia zväzu z 24.IV., vymenovaný opatrovník
dr.
Fundárek
žiada
Oblastné
veliteľstvo
NB
predvolať
bývalého
opatrovníka Ing. Sedlára vo veci odovzdania majetku rozpusteného zväzu,

is

la

vy

III.
upomienka
Povereníctva
vnútra
Oblastnému
veliteľstvu
NB o
rozpustení zväzu z 06.V., IV. upomienka Povereníctva vnútra Oblastnému
veliteľstvu NB o rozpustení zväzu, predvolanie Ing. Sedlára a dr.
Fundárka na Oblastné veliteľstvo NB, žiadosť Ing. Sedlára o oddialenie
termínu predvolania Oblastnému veliteľstvu NB, oznámenie Oblastnému
veliteľstvu
NB
o
znovuvytvorení
Zväzu
drevárskeho
hospodárstva,
Slovenská hypotečná a komunálna banka predkladá zväzu stav účtov, výpis
hypotečnej a komunálnej banky z depozitu zväzu, zápisnica spísaná na
Oblastnom veliteľstve NB pri predaní majetku zväzu dr. Fundárkom, II.
upomienka Povereníctva vnútra Oblastnému veliteľstvu NB vo veci
rozpustenia
zväzu
z
12.VI.,
III.
upomienka
Povereníctva vnútra
Oblastnému veliteľstvu NB vo veci rozpustenia zväzu z 23.VI.,
novovytvorený
Zväz
drevárskeho
hospodárstva
predkladá
Oblastnému
veliteľstvu NB zoznam funkcionárov zväzu.

Br
at

1948
Nahlásenie dôležitých údajov o spolku a funkcionároch na Oblastné
veliteľstvo NB, schválenie stanov Povereníctvom vnútra.

es
ta

1949
NV Bratislava - úradovňa NB oznamuje Povereníctvu pôdohospodárstva a
pozemkovej reformy, že Zväz drevárskeho hospodárstva je vedený v
spolkovom registri, Povereníctvo vnútra súhlasí s odovzdaním majetku
bývalého zväzu novovytvorenému, NV Bratislava - Miestne veliteľstvo NB
predkladá Povereníctvu vnútra doklady o doručení rozhodnutia vo veci
Zväzu drevárskeho hospodárstva a zápisnicu spísanú pri odovzdaní majetku
zväzu.

m

1950
Záznam o poznačení v spolkovom registri.

Ar

ch

ív

1951
Záznam o nepodaní správ o činnosti zväzu, referent pre vnútorné veci a
bezpečnosť navrhuje Povereníctvu vnútra vyradiť Zväz drevárskeho
hospodárstva zo spolkového zoznamu v dôsledku zániku zväzu, Povereníctvo
vnútra nariaďuje zaradenie zväzu zo spolkového zoznamu, hlásenie
referenta pre vnútorné veci a bezpečnosť Povereníctvu vnútra o vyradení
spolku zo spolkového registra, oznámenie Revolučného odborového hnutia SOR o dobrovoľnom rozchode zväzu.

"Podporný spolok zamestnancov Dunajplavby"

Spolok bol založený v roku 1944. Jeho účelom bola vzájomná výpomoc
najmä na poli sociálnom a zdravotníckom, podporovať členov a ich
rodinných príslušníkov, hlavne v prípade nemoci alebo úmrtia, prispievať
na liečenie vo verejných nemocniciach a inde.

vy

Spolok plnil svoju funkciu až do r. 1953, kedy sa dobrovoľne
rozišiel.
Okrem tohto materiálu Duanajplavby máme k nemu pripojený ešte
materiál Konzumného družstva zamestnancov Dunajplavby, ktoré je práve v
likvidácii. Materiál obsahuje knihy a spisy, nie je však úplne zachovaný
vo fonde Policajného riaditeľstva.

1941

la

Stanovy spolku.

is

1941
Zápisnica o mimoriadnom Valnom zhromaždení, prezenčná listina.

Br
at

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.
1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

es
ta

1949
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1950
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

m

1951
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

ív

1952
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

ch

1953
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zápisnica z výborovej schôdze.

Ar

1944
Žiadosť spolku o povolenie konania mimoriadneho Valného zhromaždenia,
výmer, odvolanie termínu šetrenia ohľadne spolku.

1945
Žiadosť na Povereníctvo vnútra o schválenie stanov, zoznam členov
predsedníctva výboru.
1946
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, dotazník, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, prípis na NB o zaslanie príslušných spisov.

1947
Oznam o konaní riadneho Valného zhromaždenia, dotazník, výmer, správa z
Valného zhromaždenia.

vy

1948
Ohlásenie konania Valného zhromaždenia, výmer, hlásenie o Valnom
zhromaždení, prípis o zaslaní patričných spisov, hlásenie o spolku,
nahlásenie funkcionárov.

is

la

1949
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, hlásenie o spolku, dotazník,
úradné hlásenie o Valnom zhromaždení.

Br
at

1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, hlásenie spolku o Valnom
zhromaždení, dotazník.
1951
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, hlásenie o spolku.

es
ta

1952
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, obežník ÚNV - odbor pre vnútorné
veci o revízii spolkov a o potrebe zlúčiť sa s niektorou masovou
organizáciou, výmer na Valné zhromaždenie, hlásenie o spolku, dotazníky,
prípis Povereníctva vnútra ohľadne informácií o spolku.

m

1953
Povereníctvo vnútra - spolok prechádza do likvidácie, žiadosť spolku o
povolenie konania Valného zhromaždenia, výmer.

ch

ív

1954
Prípis o spolku na ÚNV o výsledku Valného zhromaždenia, dotazník,
rozchod spolku - oznam na ÚNV, odovzdanie majetku spolku, záznam o
likvidácii majetku.

Ar

Konzumné družstvo zamestnancov Dunajplavby - v likvidácii

1951
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Spisy
1950 - 1951

Prípis spolku na ÚNV - NB o konanom Valnom zhromaždení, dotazníky,
účtovná uzávierka.

Dunajklub Bratislava

Br
at

is

la

vy

Dunajklub Bratislava bol založený v júni 1945. Nadviazal na
činnosť bývalého Dunajklubu rozpusteného v r. 1938. Vyvíjal činnosť do
r. 1950, kedy zanikol v dôsledku zlúčenia so SOKOL-om NV Bratislava, kde
vytvoril s Klubom bratislavských kajakárov vodácky oddiel.
Fond spolku tvorí knižný a spisový materiál. Knižný materiál
pozostáva
zo
správ
funkcionárov
o
činnosti
klubu
na
Valných
zhromaždeniach
a
zápisníc
z
týchto
zhromaždení.
Spisy
tvorí
korešpondencia klubu s nadriadenými orgánmi, ktoré bol klub povinný
pravidelne informovať o poriadaných akciách, funkcionároch a členoch
klubu.

Knihy

es
ta

1945
Zápisnica zo zakladajúcej schôdze Dunajklubu a prezenčná listina.
1946
Zápisnica z I. Valného zhromaždenia Dunajklubu, správa o činnosti za rok
1945, zoznam členov klubu ku dňu 02.02.1946, zoznam členov klubu ku dňu
09.02.1946.

m

1947
Zápisnica z II. Valného zhromaždenia klubu a prezenčná listina, správa o
činnosti za rok 1946.

ch

ív

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia klubu, zoznam členov klubu.

Spisy

Ar

1945
Hlásenie bezpečnostného oddelenia Oblastnému veliteľstvu NB o stave
trestného registra členov klubu, Oblastné veliteľstvo NB súhlasí so
schválením stanov Dunajklubu, Povereníctvo SNR pre veci vnútorné
schvaľuje stanovy spolku.
1946
Oznámenie referenta Povereníctva SNR pre veci vnútorné o zapísaní
Dunajklubu do zoznamu spolkov, dotazník, hlásenie strážmajstra o
priebehu Valného zhromaždenia klubu.

la

vy

1947
Dunajklub oznamuje Veliteľstvu NB termín Valného zhromaždenia, pozvánka
na Valné zhromaždenie klubu, Oblastné veliteľstvo NB berie na vedomie
termín
konania
Valného
zhromaždenia,
dotazník,
Dunajklub
žiada
Povereníctvo vnútra o pridelenie budovy po Bratislavskom veslárskom
spolku, hlásenie o stave budovy spolku Bratislavský veslársky spolok,
Oblastné veliteľstvo NB informuje Povereníctvo vnútra o komplikáciách,
ktoré
nastali
v
súvislosti
s
pridelením
budovy
Bratislavského
veslárskeho spolku Spolku slovenských spisovateľov.

Br
at

is

1948
Dunajklub oznamuje veliteľstvu NB termín konania Valného zhromaždenia,
Oblastné veliteľstvo NB berie na vedomie termín konania Valného
zhromaždenia a žiada predložiť stanovené doklady, dotazník, Dunajklub
predkladá NV Bratislava - úradovni NB požadované doklady, Dunajklub
predkladá NV Bratislava - úradovni NB požadované doklady (15.IV.).

es
ta

1950
Ústredný národný výbor Bratislava III. - referát pre vnútorné veci a
bezpečnosť nariaďuje Dunajklubu zvolať Valné zhromaždenie, Dunajklub
oznamuje ÚNV zánik spolku v dôsledku jeho zlúčenia so SOKOL-om NV
Bratislava,
ÚNV
oznamuje
Povereníctvu
vnútra
zánik
Dunajklubu,
Povereníctvo vnútra berie na vedomie zánik Dunajklubu.

Športový klub "Dynamitka"

Ar

ch

ív

m

Spolok bol založený dňa 22.07.1943 a v tom istom roku mal
schválené stanovy.
Išlo o športový klub pri továrni, ktorého účelom bolo pestovanie
telesnej výchovy vo všetkých športových odvetviach na spoločnom podklade
v duchu športovom a národnom. Bol výhradne nepolitického charakteru.
Klub poriadal prednášky, zúčastňoval sa športových súťaží a iné.
Jestvoval do roku 1951, kedy sa včlenil do SOKOL-a.
Spisový materiál nie je úplne zachovaný.

Knihy
1943

Stanovy spolku.

1945
Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia, zoznam členov, prezenčná
listina.

1946
Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.
1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

vy

Spisy

la

1945
Žiadosť o schválenie stanov na Povereníctve vnútra.

Br
at

is

1946
Oblastné veliteľstvo NB žiada spolok, aby zaslal vyplnené dotazníky,
žiadosť o schválenie stanov, NB predkladá žiadosť spolku na Povereníctvo
vnútra.
1947
Spolok žiada o povolenie konania Valného zhromaždenia, výmer, dotazník,
prípis NB na Povereníctvo vnútra o prevzatí schválených stanov spolku.

es
ta

1948
Žiadosť klubu na Oblastné veliteľstvo NB o povolenie vylepovania
plagátov, povolenie, plagát.
1950
Obežník ÚNV o potrebe konania Valného zhromaždenia.
1951

m

Záznam o spolku.
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ch

ív

Slovenský odbor Elektrotechnického zväzu čsl.
v Bratislave

Ar

Spolok bol založený v r. 1919 podľa spolkového katastra. Jeho
stanovy boli schválené až v r. 1933, kedy pôsobil ako odbočka pražského
zväzu a niesol názov "Elektrotechnický zväz čsl. so sídlom v Prahe,
odbočka v Bratislave". Tento existoval až do roku 1939, kedy vzhľadom na
politické pomery sa tento osamostatnil a spolok existoval pod názvom
"Slovenský elektrotechnický zväz so sídlom v Bratislave" s pôsobnosťou
pre celé Slovensko. Tento jestvoval až do oslobodenia, po roku 1945
(26.X.1945)
sa
znovu
včleňuje
do
čsl.
zväzu
a
nesie
názov
"Elektrotechnický zväz čsl. so sídlom v Bratislave" - je to Slovenský
výbor ESC s pôsobnosťou pre celé Slovensko.
V r. 1946 - 1947 bola ustanovená MV v Prahe - národná správa pre
spolok v Prahe v osobe Ing. Miloša Rataja. Takisto pre slovenský zväz

vy

bola ustanovená správa v osobe Ing. Štefana Novotu. V r. 1952 spolok
zanikol a jeho majetok prešiel do užívania ROH - Slovenskému klubu
technikov a zlepšovateľov pri SOR v Bratislave.
Účelom spolku bolo prostredníctvom vedeckých prednášok rozširovať
obzor vedomostí v oblasti vedy a techniky medzi členmi spolku. Dokladom
toho je práve spisový materiál, ktorý nás podrobne uvádza do
problematiky riešenej týmto spolkom i keď sa týka iba korešpondencie s
Policajným riaditeľstvom a inými nadriadenými orgánmi.

Stanovy spolku.

Správa o činnosti spolku.

Br
at

1931

is

1930
Správa o činnosti odbočky Elektrotechnického zväzu.

la

1933, 1945

1934
Správa o činnosti spolku.

es
ta

1935
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti za predchádzajúci
rok.
1936
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok 1935.

m

1937
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti, zoznam členov.

ív

1938
Výkaz o činnosti za rok 1937, správa o priebehu Valného zhromaždenia.

ch

1939
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti spolku za rok
1938.

Ar

1940
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1944
Zápisnica z Valného zhromaždenia, referát tajomníka.
1945
Referát tajomníka - k zápisnici, správa pokladníka, zápisnica zo schôdze
komisie, zápisnica z Valného zhromaždenia, kandidačná listina.

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, tajomnícka správa, zoznam členov,
správa kontrolnej komisie.
1947
Kandidačná listina.

la

vy

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa tajomníka, zápisnica spísaná v
úradovni NB s tajomníkom vo veci názvu spolku.

is

1950
Správa pokladníka, zápisnica o priebehu Valného zhromaždenia.

Br
at

1951
Zápisnica spísaná v kancelárii bývalého Slovenského zboru Slovenského
elektrotechnického spolku pri preberaní inventára.

Spisy

es
ta

1932
Oznam spolku o konaní Valného zhromaždenia, výmer, oznam na Policajné
riaditeľstvo o poriadaní XIV. výročného zjazdu.
1933
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie prednášok, výmer, ornam na
Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, výmer, Krajinský
úrad schvaľuje stanovy spolku.

ív

m

1934
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie konania prednášok s
premietaním
patričných
filmov,
výmer
povolenie
Policajného
riaditeľstva,
oznam
na
Policajné
riaditeľstvo
o
konaní Valného
zhromaždenia.

ch

1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, žiadosť na Policajné
riaditeľstvo o povolenie konania prednášok, výmer.

Ar

1936
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie konania prednášok, výmery,
oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

1937
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, žiadosť na Policajné
riaditeľstvo o zaslaní potrebných údajov, hlásenie spolku o ochrane
slovenského národného majetku na Mestský notársky úrad.

1939
Oznam spolku na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, predloženie dôležitých písomností na Policajné riaditeľstvo,
spolok zasiela na KÚ nové stanovy na schválenie, KÚ schvaľuje nové
stanovy spolku.

is

la

vy

1940
Spolok oznamuje na Policajné riaditeľstvo zánik svojej odbočky v
Bratislave a jej nástupcom sa stáva "Slovenský elektrotechnický zväz",
žiadosť
na
Policajné
riaditeľstvo
o
povolenie
konania
Valného
zhromaždenia, výmer, výmer na I. zjazd novovytvoreného zväzu, správa
podaná na Policajné riaditeľstvo, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o
povolenie prednášok zväzu, výmer.

Br
at

1941
Žiadosť na policajné riaditeľstvo o povolenie konania prednášok, výmer,
žiadosť o povolenie konania Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.
1942
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie konania prednášok, výmer.

es
ta

1943
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie konania prednášok, výmer,
dotazník, úradné hlásenie o priebehu Valného zhromaždenia, výmer.
1944
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie konania prednášok, výmer,
dotazník, hlásenie z Valného zhromaždenia, majetková súvaha, správa
kontrolnej komisie, rozpočet a výdavky.

ív

m

1945
Prípis spolku na Policajné riaditeľstvo o bezúhonnosti spolku, oznam
spolku na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
výzva Policajného riaditeľstva o predloženie patričných písomností na
schválenie stanov.

ch

1946
Povereníctvo vnútra vracia stanovy spolku na doplnenie, oznam na
Oblastné veliteľstvo NB o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

Ar

1947
Žiadosť spolku na Oblastné veliteľstvo NB o schválenie stanov a iné
prípisy ohľadne schválenie, dotazník.

1948
Oznámenie spolku na NV - ÚNB, že bývalý spolok SES sa pretvoril na
Slovenský zbor elektrotechnického zväzu čsl., oznámenie o ustanovení
národnej správy, informácia Povereníctva vnútra na NV - úradovňa NB o
existencii spolku, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

1949
Zaslanie dôležitých údajov o spolku na NV - ÚNB, dotazník.

vy

1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, pozvánka, výmer, ÚNV - preskúmanie
politickej spoľahlivosti funkcionárov.

la

1951
Obežník KNV o strate platnosti stanov a o možnosti včlenenia spolku do
ROH alebo jeho likvidácia.

Br
at

is

1952
Záznam o šetrení spolku, záznam o zániku spolku a prevedení jeho majetku
- ROH - Slovenskému klubu technikov a zlepšovateľov pri SOR v
Bratislave.
1923 - 1932
Spisový materiál o poriadaní prednášok spolku, výmery.

Tlač

es
ta

Pozvánky na zájazdy, prednášky a programy.
Zoznam kníh odbočky KSČ v Bratislave.

m
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Zväz koncesných, elektrotechnických, plynových a vodovodných
inštalatérov

Ar

ch

ív

Spolok bol založený v roku 1921. Účelom spolku bolo združovať,
sledovať a podporovať záujmy jednotlivých živnostníkov. K tomuto cieľu
malo slúžiť zriaďovanie odbočiek na Slovensku, zakladanie odborných
skupín, vydávanie vlastných časopisov a odbornej literatúry, noriem,
usporiadanie výstav, zjazdov a v nemalej miere tiež spolupráca s úradmi
národohospodárskymi a zväzmi.
Spolok jestvoval do roku 1933, kedy sa odmlčal a po r. 1941 znovu
žiada o možnosť existencie. Činnosť zväzu však už nenadobudla platnú
formu a tak sa spolok v roku 1950 vzdáva ďalšej svojej existencie a
oznamuje NB svoj dobrovoľný rozchod.
Písomný materiál je neúplný.

1921, 1941
Stanovy spolku.

1921
Správa o zakladajúcom Valnom zhromaždení.

1931
Zápisnica spísaná o nutných úpravách a dodatkoch k stanovám.

vy

1929
Zápisnica spísaná tajomníkom spolku o povinnosti spolku voči nadriadeným
orgánom.

is

la

1941
Zápisnica a zoznam funkcionárov, prezenčná listina z mimoriadneho
Valného zhromaždenia.

Br
at

1946
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Spisy

es
ta

1921
Hlásenie na Policajné riaditeľstvo o konanom Valnom zhromaždení,
hlásenie Policajného riaditeľstva na úrad ministra s plnou mocou pre
správu Slovenska o Valnom zhromaždení, predloženie legitimácií členov
spolku na Policajné riaditeľstvo k likvidovaniu, zoznam členov.
1929
Zoznam funkcionárov spolku zaslaný na Policajné riaditeľstvo.

m

1930
Hlásenie spolku o dôležitých údajoch.

ív

1933
Nahlásenie funkcionárov a rôznych údajov o spolku.

Ar

ch

1941
Finančné
riaditeľstvo
žiada
informácie
o
spolku
od Policajného
riaditeľstva, žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o možnosť ďalšej
existencie, výzva Policajného riaditeľstva na spolok, aby predložil nové
stanovy.
1942
Predloženie žiadosti na schválenie stanov na MV Policajným
riaditeľstvom.

1946
Urgencia Policajného riaditeľstva na spolok, aby konal Valné
zhromaždenie, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník,
predloženie stanov na Povereníctvo vnútra SNR na schválenie.

1947 - 1948
Informácie o spolku pre Finančné riaditeľstvo, odpoveď od NB, hlásenie o
spolku.

vy

1950
Urgencia NB o potrebe poriadania Valného zhromaždenia, oznam spolku na
NB o zrušení spolku.
1951

is

la

Záznam o spolku.
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Br
at

ŠK - Energia

Knihy
1930

ív

Stanovy spolku.

m

es
ta

Spolok ŠK Energia, ktorý sa pôvodne volal ŠK mestských závodov bol
založený v roku 1930. Cieľom klubu bolo popularizovať šport všetkých
odvetví formou medzimestských a iných súťaží a zápasov. Spolok okrem
toho poriadal zábavné večierky a snažil sa o určitú spoločenskú úroveň
svojich členov.
V roku 1940 následkom vojnových udalostí obmedzil svoju činnosť,
ktorú však po vojne znovu obnovil a v roku 1947 oznamuje nadriadeným
orgánom zmenu svojho pôvodného názvu na ŠK - Energia. Po r. 1950 sa
tento včleňuje do SOKOL-a.
Spisový materiál je čiastočne zachovaný, plagátový materiál je
zachovaný chronologicky.

ch

1930
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia.

Ar

1933
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1934
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina - zoznam
funkcionárov.
1935
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1938

Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.
1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

vy

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

la

Spisy

is

1930
Hlásenie Policajného riaditeľstva na KÚ o utvorení spolku, schválenie
stanov Povereníctvom vnútra.

Br
at

1931
Žiadosť o povolenie zábavného večierka, oznam spolku o konaní Valného
zhromaždenia, zoznam funkcionárov.
1932
Oznam o konaní Valného zhromaždenia a zoznam funkcionárov.

es
ta

1933
Prípis spolku na Policajné riaditeľstvo o predložení zápisnice z Valného
zhromaždenia.
1934
Prípis o zaslaní zápisnice z Valného zhromaždenia.

m

1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia.

ív

1936
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

ch

1939
Opis vzájomnej dohody ujednanej vo veci prevedenia fúzie medzi ŠK
Energia a ŠK Bratislava, oznam o konaní Valného zhromaždenia, správa o
spolkovom majetku zaslaná Policajnému riaditeľstvu.

Ar

1940
KÚ berie na vedomie zánik spolku.

1941
Okresné finančné riaditeľstvo informuje Policajné riaditeľstvo o
existencii spolku.
1946

Žiadosť o povolenie vylepovania plagátov, prípis o zaslaní plagátov pri
príležitosti zohrania futbalového zápasu, plagát, žiadosť spolku na NV o
povolenie používania športového ihriska DSK, prípis o súhlase pridelenia
ihriska od povereníka SNR, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
dotazníky, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia.

la

vy

1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, hlásenie z Valného
zhromaždenia, oznam o zmene názvu klubu na ŠK Energia, zoznam
funkcionárov, dotazníky, žiadosť spolku o schválenie stanov, žiadosť o
povolenie vylepovania plagátov o jednotlivých športových podujatiach,
plagáty, stanovy schválené Povereníctvom vnútra.

Br
at

is

1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, hlásenie z Valného
zhromaždenia, žiadosť o povolenie vylepovania plagátov, oznam o konaní
mimoriadneho Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie, oznámenie
hlavných údajov o spolku, oznam o konaní dorasteneckého turnaja.
1949
Žiadosť o povolenie vylepovania plagátov, plagát.

es
ta

1950
Úradné hlásenie zo zábavy poriadanej SOKOL-om energia.
1951

Záznam o spolku.

m

Tlač

ív

Výstrižok z novín "Pravda" zo dňa 13.VI.1946.

ch

E - 47
Čsl. entomologická spoločnosť na Slovensku - pri SAV

Ar

1958
Zápisnica z plenárnej schôdze čsl. zoologickej spoločnosti.
1959

Zápisnica o činnosti spolku.
1960
Zápisnica o činnosti spolku.
1955 - 1960

Informácie o spoločnosti zaslané na ObNV, prípis - žiadosť na ObNV o
pridelenie financií, oznámenie ustanovenia spoločnosti na ObNV.

E - 48

vy

Slovenská evanjelická jednota

Br
at

is

la

Išlo o náboženský spolok založený okolo roku 1939 v Bratislave.
Popri ňom sa utvorili miestne pobočky, ktoré mali oveľa neskôr schválené
stanovy. Spolky existovali až do r. 1946, príp. 1952.
Spisový materiál je zachovaný iba čiastočne a z toho dôvodu je aj
dosť ťažké vytvoriť si kompletný obraz o spolkoch, možno však povedať,
že správy, ktoré boli pravidelne vedené, nás aspoň sčasti informujú o
náplni a cieli činnosti spolkov.

Slovenská evanjelická jednota - odbočka 443
1948
Stanovy. 1-III-23,10

es
ta

1939
Zápisnica zo schôdze - utvorenie miestneho odboru v Bratislave,
prezenčná listina.
1941
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok 1940,
zoznam členov.

m

1942
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, zoznam členov.
1943

ív

Správa o činnosti za rok 1942.

ch

1944
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok 1943,
zoznam členov.

Ar

1945
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok 1944,
zoznam členov.

1946
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok 1945,
zoznam členov, prezenčná listina, zápisnica zo schôdze.
1947

Správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok 1946,
zoznam členov.
1948
Správa z Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok 1947, zoznam
členov.

vy

1949
Zoznam členov.

Spisy

Br
at

1939
Žiadosť na MV o schválenie stanov.

is

la

1950
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok 1949.

es
ta

1940 - 1941
Spisy o schválení stanov Ministerstvom vnútra - schvaľuje stanovy, oznam
o spolku na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
dotazník.
1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

m

1943 - 1944
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, oznam spolku na
Policajné riaditeľstvo o pracovnom pomere členov.

ív

1945
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, revízia spolkov oznam na Oblastné veliteľstvo NB.

ch

1946
Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, žiadosť spolku
o schválenie stanov.

Ar

1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia.

1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z Valného
zhromaždenia, rozpustenie spolku, súpis majetku, dotazník, výmer - o
rozpustení spolku, prípis z Mestskej sporiteľne ohľadne majetku spolku,
predisponovanie majetku spolku na Povereníctvo vnútra - Kultúrnosociálny fond.

1949
Zisťovanie majetku, oznam Mestskej sporiteľne na NV - NB o zrušení
vkladnej knižky spolku a prevedení sumy na Povereníctvo vnútra,
vyšetrovanie o spoľahlivosti morálnej a politickej členov spolku,
dotazník, Povereníctvo vnútra schvaľuje stanovy.

la

vy

1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, prípisy o
jednaniach o majetku rozpusteného spolku.

is

1951
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, zoznam členov a funkcionárov,
dotazníky.

Br
at

1952
Oznámenie spolku na NV o dobrovoľnom rozchode spolku.

E - 49

Slovenská evanjelická jednota - Klenovec

es
ta

1951
Žiadosť spolku na NB o povolenie konania pracovnej konferencie,
pozvánka, výmer, správa o konanej konferencii.

E - 50

m

Slovenská evanjelická jednota - Prievoz
1946

Spisy

ch

ív

Stanovy. 1-III-21

Ar

1948
Šetrenie o mravnej a politickej spoľahlivosti, zaslanie dotazníkov,
Povereníctvo vnútra - schválenie stanov.
1950

Zoznam funkcionárov.
1952
Hlásenie o spolkoch - urgencia, hlásenie o priebehu mimoriadneho Valného
zhromaždenia.

E - 51
Slovenská evanjelická jednota v Rači
1947

vy

Stanovy. 1-III-22

is

la

1948
Dotazníky, šetrenie mravnej a politickej spoľahlivosti členov, hlásenie
Oblastnému veliteľstvu NB o bezúhonnosti členov, Povereníctvo vnútra schválenie stanov, zoznam funkcionárov, likvidácia spolku.

E - 52

Br
at

Evanjelický pohrebný spolok

es
ta

Jeden z najstarších podporných spolkov bol založený v roku 1832.
Zaoberal sa predovšetkým podporou pozostalých, čo bolo zaručené aj v
stanovách spolku.
Spolok existoval do r. 1947, kedy bol výmerom Povereníctva vnútra
zrušený.
Písomný materiál nachádzajúci sa vo fonde Policajného riaditeľstva
nie je rozsiahly.

1854

Správa o spolku, zoznam členov.

m

1855
Správa o vyplatených podporách, vyúčtovanie za rok 1854.

ív

1956
Správa o spolku zaslaná na mestský magistrát.

ch

1857
Výkaz o spolku zaslaný mestskému magistrátu.
1923, 1855

Ar

Stanovy spolku.
1923
Správa o priebehu Valného zhromaždenia.
1928
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov.
1930

Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov.
1931
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov.

vy

1932
Zoznam funkcionárov, zápisnica z Valného zhromaždenia.

la

1933
Správa o Valnom zhromaždení, zápis z Valného zhromaždenia, zoznam
funkcionárov.

is

1935
Správa o Valnom zhromaždení, zápis z Valného zhromaždenia, členovia
výboru.

Br
at

1936
Správa o Valnom zhromaždení, zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam
funkcionárov.

es
ta

1937
Správa o Valnom zhromaždení, zápis z Valného zhromaždenia, zoznam
funkcionárov.
1938
Správa o Valnom zhromaždení, zápis z Valného zhromaždenia, zoznam
funkcionárov.

Spisy

ív

m

1939
Správa o Valnom zhromaždení, zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam
funkcionárov.

ch

1921
Nahlásenie dôležitých údajov o spolku na Policajné riaditeľstvo.

Ar

1922
Nariadenie ministra Čsl. republiky s plnou mocou pre Slovensko na Župný
úrad o dôkladnom prešetrení činnosti a členov spolku za účelom
schválenia stanov.

1923
Prípis - nariadenie Policajného riaditeľstva na spolok o úprave stanov,
jednanie o schválení stanov, ŽÚ - Ministerstvo s plnou mocou pre
Slovensko schvaľuje stanovy.
1928

Urgencia Policajného riaditeľstva na spolok o nahlásení funkcionárov.
1929 - 1930
Žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o zaslanie osvedčenia pre
predsedu spolku, Policajné riaditeľstvo - vydanie osvedčenia, urgencia
Policajného riaditeľstva - zaslanie výročnej správy spolku.

la

1935
Urgencia Policajného riaditeľstva - výročná správa.

vy

1933
Prípis o zaslaní patričných písomností na Policajné riaditeľstvo.

Br
at

is

1944
Nahlásenie zmeny funkcionárov na Policajné riaditeľstvo, úradné
svedectvo o jestvovaní spolku zaslané na Policajné riaditeľstvo.
1945
Žiadosť o schválenie zmeny stanov.
1947

es
ta

Výmer o rozpustení spolku.

F - 53

Spolok farmaceutov

ch

ív

m

Spolok bol založený v roku 1941, stanovy nemal schválené, nakoľko
v r. 1945 boli všetky vysokoškolské spolky rozpustené okrem tých, ktoré
sledovali náboženské a kultúrne ciele. Na opätovnú žiadosť o schválenie
stanov im boli stanovy schválené v r. 1947, pričom zase v roku 1948 bol
spolok rozpustený. Nakoniec sa spolok včlenil do ČSM.
Písomný materiál je neúplný.

Knihy
1941

Ar

Stanovy.

1941
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze Valného zhromaždenia, prezenčná
listina.

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina, zoznam členov
spolku.

Spisy

vy

1941
Žiadosť o povolenie konania Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie
z Valného zhromaždenia, ktoré sa pre nedostatočný počet členov nekonalo,
zmena termínu, výmer, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o schválenie
stanov.

la

1942
Dotazníky o funkcionároch, šetrenie ohľadne spolku, neschválenie stanov
spolku.

Br
at

is

1945 - 1946
Žiadosť spolku o schválenie stanov, dotazník, Povereníctvo vnútra schválenie stanov.
1948
Spolok predkladá ÚNV písomné hlásenie o spolkoch, zoznam funkcionárov.

es
ta

1951
Revízia spolkov, záznam o spolkoch, začlenenie spolku do ČSM.

F - 54
Združenie fašistickým režimom rasovo prenasledovaných

Ar

ch

ív

m

Spolok bol založený v roku 1945 so sídlom v Bratislave. Spolok sa
skladal z miestnych a okresných skupín. Charakter spolku bol
nepolitický.
Účelom
bolo
hájiť
spoločné
občianske
ciele,
individuálne,
sociálne, hospodárske a kultúrne záujmy členov. Podľa písomného
materiálu išlo predovšetkým o vymáhanie majetku naspäť židovským
majiteľom, o ich podporu v nepriaznivých situáciách, ktoré vznikli počas
druhej svetovej vojny.
Spolok
netrval
dlho,
lebo
v
roku
1949
došlo k
veľkému
vysťahovávaniu občanov židovského náboženstva do zahraničia, čím spolok
stratil veľa členov, hlavne vedúcich a z tohoto titulu r. 1952
ostávajúci funkcionári požiadali o jeho dobrovoľné rozpustenie a
vyradenie zo spolkového registra.
V materiáloch je väčšinou zastúpená korešpondencia s príslušnými
orgánmi.

1945
Stanovy spolku.
1945 - 1948

Zápisnice a výpisy z Valných zhromaždení.

Spisy

la

vy

1945
Výmer na Valné zhromaždenie, úradné hlásenie, žiadosť o schválenie
stanov, dotazník s vyplnením mien funkcionárov, oznam na Oblastné
veliteľstvo NB o usporiadaní manifestačného zhromaždenia, oznam na
Povereníctvo vnútra, zákaz manifestačného zhromaždenia, výmer, zrušenie
zákazu
z
Oblastného
veliteľstva
NB,
výmer,
úradné
hlásenie
o
manifestačnom zhromaždení.

Br
at

is

1946
Hlásenie z manifestačnej schôdze a celoštátneho zjazdu na Oblastné
veliteľstvo NB, oznámenie verejnej manifestácie na Povereníctvo vnútra,
rezolúcia
prijatá
na
manifestačnom
zhromaždení
Ústredného
zväzu
židovských náboženských obcí na Slovensku a Združenie fašistickým
režimom rasovo prenasledovaných, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia.

es
ta

1947
Schválenie stanov, oznam o konaní Valného zhromaždenia, oznam na
Oblastné veliteľstvo NB, výmer, výkaz o činnosti na uplynulý rok, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia.

m

1948
Oznámenie hlavných údajov o spolku, oznámenie o konaní Valného
zhromaždenia - pozvánka, oznam o konaní Valného zhromaždenia na Oblastné
veliteľstvo NB, výmer, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, výkaz o
činnosti za uplynulý rok, dotazník.

ív

1951
Záznam o činnosti v rokoch 1949, 1950, vyplnený dotazník s menami
funkcionárov, potvrdenie o kúpe kancelárskeho nábytku od TJ SOKOL.

Ar

ch

1952
Zánik spolku a jeho vyradenie zo spolkového registra.

F - 55
Spolok maďarských filatelistov
VIII-127-237

Spolok bol založený v roku 1942 a existoval iba do roku 1945. Ako
slovenský klub jednal s úradmi v reči slovenskej, ale súkromne v reči
maďarskej.

1942
Stanovy spolku.
1943
Výťah z notárskej knihy, zoznam členov.

vy

Spisy

Br
at

is

la

1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z Valného
zhromaždenia, Policajné riaditeľstvo predkladá na Ministerstvo vnútra
žiadosť spolku o schválenie stanov, Ministerstvo vnútra schvaľuje
stanovy, oznam o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia, Policajné
riaditeľstvo neschvaľuje konanie mimoriadneho Valného zhromaždenia,
výmer, úradné hlásenie.
1943
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní mimoriadneho Valného
zhromaždenia, výmer, dotazník, úradné hlásenie.

es
ta

1944
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, záverečný výkaz za rok 1943,
dotazník, výmer.
1945
Zápisnica o rozpustení spolku pre Oblastné veliteľstvo NB, úradné
hlásenie o majetku spolku, výmer na rozpustenie.

ív

m

1951
Povereníctvo vnútra - usporiadanie vo veci podlžnosti spolku voči banke.

F - 56
Klub slovenských filatelistov

Ar

ch

Klub bol založený v roku 1948 po oslobodení a bol činný až do roku
1952, kedy sa včlenil do ROH, do Ústredia čsl. filatelistov.
Spisový materiál aj knihy (stanovy a zápisnice) sú čiastočne
uchované. Z nich vyplýva, že účelom spolku bolo šíriť vedomosti o
poštových známkach, napomáhať výhodné dopĺňanie zbierok svojich členov a
chrániť záujmy členstva ako aj zabraňovať falšovaniu a rozširovaniu
falošných známok.
Tento spolok bol založený na podklade bývalého filatelistického
klubu, ktorý existoval od roku 1923 a v roku 1939 zanikol, zrejme
následkom politických udalostí. Terajší spolok na základe svojej
žiadosti dostal aj fond, s ktorým bývalý spolok disponoval.

1948 (?)
Stanovy spolku.
1948
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

la

vy

1951
Zápisnica z výborovej schôdze spolku, prezenčná listina.

Spisy

Br
at

is

1948
Oznam klubu na Oblastné veliteľstvo NB o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, žiadosť spolku na
Povereníctvo vnútra o schválenie stanov, dotazníky.

es
ta

1949
Žiadosť spolku na Povereníctvo vnútra o pridelenie majetku po bývalom
klube, ktorý je vlastne základom terajšieho klubu. Povereníctvo školstva
a kultúry odporúča prisúdiť majetok, prevedenie majetku bývalého klubu
na účet Povereníctva vnútra - Kultúrno-sociálny fond, Povereníctvo
vnútra - schválenie stanov, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
úradné hlásenie, Povereníctvo vnútra - vykázanie majetku.
1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, zápis o odovzdaní majetku
bývalého klubu novovytvorenému klubu, súpis inventára.

ív

m

1951
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, prevedenie klubu do ROH Ústredie filatelistov, likvidácia klubu a prevod klubu do Ústredia
filatelistov - sídlo Praha, zoznam inventára.

Ar

ch

1952
Zánik spolku, likvidácia a vyradenie zo spolkového registra.

F - 57
Úmrtné združenie finančnej stráže
III-42-82
1-II-3

Spolok bol založený v roku 1943. Účelom spolku bolo poskytovať
rýchle peňažité podpory pri úmrtí člena združenia. Spolok existoval
nepretržite až do roku 1952, kedy bol Povereníctvom vnútra rozpustený.

1943
Stanovy spolku.

vy

1943
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina,
zápisnica spísaná na Ministerstve financií o Valnom zhromaždení.

la

1945
Zápisnica o Valnom zhromaždení, zoznam funkcionárov, zápisnica o
mimoriadnom Valnom zhromaždení, prezenčná listina.

is

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina, výročná správa za
rok 1945, správa o činnosti.

Br
at

1947
Zápis z Valného zhromaždenia, výročná správa o činnosti za rok 1946,
prezenčná listina.
1949
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

es
ta

1950
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Spisy

ív

m

1943
Výmer na Valné zhromaždenie, hlásenie o Valnom zhromaždení, žiadosť o
schválenie stanov na Ministerstvo vnútra - schválenie stanov, oznam o
konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.
1944

ch

Dotazníky.

Ar

1945
Prípis
o
zaslaní
zápisnice
a
patričných
písomností
z
Valného
zhromaždenia, prehlásenie o politickej spoľahlivosti členov spolku
zaslané na Prezídium Policajného riaditeľstva, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, výmer, dotazníky, žiadosť o schválenie zmenených stanov.

1946
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, žiadosť o
schválenie zmenených stanov.
1947 - 1948
Výmer o Valnom zhromaždení, oznámenie dôležitých údajov o spolku.

1949
Oznam o konaní Valného zhromaždenia.

vy

1950
Informácia o spolku, o novom výbore zvolenom na poslednom Valnom
zhromaždení, dotazníky.

is

la

1952
Šetrenie o spolkovom majetku, Povereníctvo vnútra - nariadenie o
rozpustení spolku a likvidácie majetku.

F - 58

Br
at

Osvetový zväz finančnej stráže

es
ta

Spolok bol založený v roku 1929 ako odbočka Ústrednej správy
Osvetového zväzu finančnej stráže. Odbočka sa riadila centrálnymi
stanovami, ktoré sa nám v spisovom materiáli nezachovali. Podľa
uchráneného materiálu možno posúdiť iba činnosť spolku na poli
kultúrnom.
Spolok zanikol v roku 1948.

Knihy
s. d.

Stanovy zväzu.

m

1929
Zápisnica o jestvovaní zväzu, výťah zo zápisnice zo schôdze, prezenčná
listina.

ch

ív

1947
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia.

Spisy

Ar

1928
Žiadosť
spolku
na
Policajné
riaditeľstvo
o
povolenie
konania
reprezentačného plesu, výmer, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o
povolenie konania tanečnej zábavy v Petržalke, výmer, žiadosť o
povolenie
Mikulášskej
zábavy,
výmer,
oznam
o
novozvolených
funkcionároch.
1929

Prípis na Policajné riaditeľstvo od Ústrednej správy Osvetového zväzu
finančnej stráže o súhlase s existenciou odbočky, žiadosť spolku o
schválenie stanov, predloženie stanov spolku Policajným riaditeľstvom KÚ
k schváleniu, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie konania
maškarného plesu, výmer, oznam spolku na Policajné riaditeľstvo o
priebehu konania Valného zhromaždenia.

la

vy

1930
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie konania reprezentačného
plesu, výmer, žiadosť o povolenie na vylepovanie plagátov, schválenie
stanov KÚ.

is

1931
Oznam o priebehu Valného zhromaždenia - nahlásenie mien funkcionárov.

Br
at

1933 - 1934
Prípis k výročnej správe od Policajného riaditeľstva, oznam o konaní
Valného zhromaždenia - nahlásenie funkcionárov.
1943
Rozpustenie spolku a vyradenie zo spolkového registra.

es
ta

1947
Oznam na NB o konaní zakladajúceho Valného zhromaždenia, výmer, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia o nekonaní sa Valného zhromaždenia,
oznam o zmene termínu konania Valného zhromaždenia, výmer, dotazník,
žiadosť o schválenie stanov.

m

1948
Povereníctvo vnútra schvaľuje stanovy spolku.
1951

ch

ív

Záznam o spolku.

F - 59
Aliance Francaise

Ar

Spolok pre prehlbovanie kultúrnych a hospodárskych stykov medzi
Československom a Francúzskom bol založený v roku 1921, kedy boli
schválené aj stanovy. Účelom spolku bolo ako už sám názov hovorí, šíriť
kultúrne prvky a rozširovať hospodárske styky medzi týmito krajinami,
čím sa rozumelo šírenie francúzskej reči, literatúry, umenia a vedy.
Členovia spolku sa učili v kurzoch francúzštinu, poriadali prednášky
odborného i osvetového charakteru.
Hlavnými predstaviteľmi tohto spolku boli osobnosti v tomto období
dosť exponované na politickej a kultúrnej báze ako Štefan Janšák, ktorý

vy

bol dlhé roky predsedom, potom L. Holdoš, Dionýz Ilkovič, Dominik
Tatarka a iní.
Spolok zanikol v roku 1941 a v r. 1946 sa opäť zakladá, ale jeho
funkcia už nebola tak dôsledne plnená ako v predchádzajúcom období.
Definitívne zaniká v roku 1951, kedy bol aj vyradený zo spolkového
registra.

1921, 1923

la

Stanovy spolku.
1941

is

Zápisnica o spolku.

Br
at

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Spisy

1921
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o schválenie stanov.

es
ta

1922
Žiadosť o schválenie zmeny stanov, nahlásenie funkcionárov.
1923

Doručenie stanov.

m

1928
Oznámenie na Policajné riaditeľstvo funkcionárov spolku a priebeh
spolkovej činnosti za rok 1927/28.

ch

ív

1929
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, o
existencii spolku - oznámenie Bernému úradu, výkaz činnosti spolku.

Ar

1930
Oznam o konaní Valného zhromaždenia - Policajnému riaditeľstvu,
nahlásenie mien funkcionárov.
1931
Oznam o konaní Valného zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo.

1932
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní kurzov francúzskeho jazyka,
ktoré sa každoročne konajú pre začiatočníkov aj pre pokročilých,
nahlásenie mien funkcionárov.

1933
Oznam o konaní kurzov francúzskeho jazyka Policajnému riaditeľstvu,
oznam o konaní Valného zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo, výmer,
nahlásenie mien funkcionárov.

vy

1934
Oznam o konaní Valného zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo,
nahlásenie mien funkcionárov.

la

1935
Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia Policajnému riaditeľstvu,
nahlásenie mien funkcionárov.

Br
at

is

1936
Usporiadanie Valného zhromaždenia - oznámenie na Policajné riaditeľstvo,
nahlásenie mien funkcionárov.
1937
Nahlásenie mien funkcionárov.

m

es
ta

1938
Oznámenie na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie konania prednášky Pierr
Quadyho
z
Paríža,
vyhovenie
žiadosti,
oznámenie
na
Policajné
riaditeľstvo o poriadaní slávnostného večierka s literárnym a umeleckým
programom spoločne s francúzskym gymnáziom, Policajné riaditeľstvo
povoľuje slávnostný večierok, oznámenie o poriadaní prednášky Jozefa
Cantelonbe - hudobného skladateľa z Paríža, vyhovenie žiadosti o
poriadanie prednášky, žiadosť o povolenie prednášky R. Fougére z Prahy a
Henri Gregoira - profesora z Bruselu, povolenie prednášky, oznam na
Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia.

ív

1939
Hlásenie tajomníka spolku na Policajné riaditeľstvo o odchode z funkcie.

ch

1940
Výzva Krajinského úradu o vyúčtovanie krajinskej subvencie poskytnutej
spolku, úradné hlásenie.

Ar

1941
Šetrenie o finančných záležitostiach spolku, oznam Ústrednej banky
sporiteľne - filiálka v Bratislave na Policajné riaditeľstvo ohľadne
finančných záležitostí spolku, úradné hlásenie o rozhovore s Leonom
Cholletom - funkcionárom spolku, vyúčtovanie krajinskej subvencie oznam na Ministerstvo vnútra, Daňový úrad žiada oznam ohľadne
jestvovania spolku, oznámenie o rozpade spolku, zánik spolku a jeho
vyradenie zo spolkového registra - oznam Ministerstvu vnútra.
1942

Ústredná banka - informácia - oznam na Policajné riaditeľstvo o
peňažných
vkladoch
spolku,
oznam
Policajného
riaditeľstva
na
Ministerstvo vnútra o majetku spolku, dotaz o jestvovaní spolku vyšetrovanie.

vy

1943
Knižný majetok spolku, prevzatie knižnice do Románskeho seminára,
zápisnice z preberania knižnice spolku Románskym seminárom, finančné
záležitosti.

Br
at

1945
Finančné majetkové záležitosti spolku.

is

la

1944
Nariadenie Ministerstva vnútra o prevedení vkladu spolku do Slovenskej
hypotečnej a komunálnej banky, prevod, ohlásenie Slovenského múzea o
majetku spolku, majetkové záležitosti spolku.

1946
Majetková záležitosti spolku, žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o
povolenie konania Valného zhromaždenia, schválenie stanov, dotazník s
menami funkcionárov.

es
ta

1947
Žiadosť o schválenie stanov, prípis z Daňového úradu ohľadne jestvovania
spolku, odpoveď na dotaz, informácie o finančnom stave zo Slovenskej
hypotečnej a komunálnej banky.

m

1948
Povereníctvo vnútra žiada zapožičať spisy spolku, vrátenie spisov, výkaz
funkcionárov a dôležitých údajov o spolku, upozornenie Povereníctva
vnútra ohľadne schválenia stanov.

ív

1949
Riešenie majetkových záležitostí spolku.

ch

1950
Zánik spolku - majetok predisponovaný Kultúrno-sociálnemu fondu, úprava
majetkových pomerov.

Ar

1951
Zánik spolku, riešenie majetkových záležitostí spolku, zápisnica s
členkou, funkcionárkou spolku pri likvidácii spolku.
1952
Prevedenie finančnej hotovosti na Kultúrno-sociálny fond.

F - 60
Slovenský futbalový zväz

Br
at

is

la

vy

Slovenský futbalový zväz vyvíjal činnosť od zakladajúcej schôdze v
novembri roku 1938 do roku 1950, kedy v dôsledku zjednotenia telesnej
výchovy a športu splynul s Ústredným výborom SOKOL-a na Slovensku.
Združoval kluby zúčastňujúce sa ligových, divíznych a dorasteneckých
súťaží. Zoznamy týchto klubov obsahujú jednotlivé výročné správy o
činnosti z Valných zhromaždení.
Fond spolku tvoria knihy a spisy. Knižný materiál je pomerne
rozsiahly, pozostáva zo zápisníc z Valných zhromaždení a správ
funkcionárov klubu, ktoré podávajú dosť vyčerpávajúci pohľad na
futbalový život na Slovensku od r. 1938 - 1947. Spisový materiál je
pomerne
stereotypný,
pozostáva
z
korešpondencie
vedenia
klubu,
predovšetkým s Policajným riaditeľstvom v Bratislave, po obnovení ČSR s
Oblastným veliteľstvom NB Bratislava I, ktoré bol zväz povinný
informovať o činnosti, poriadaných akciách a funkcionároch zväzu.

Knihy

es
ta

1938
Zápisnica zo zakladajúcej schôdze Slovenského futbalového zväzu.
1942
Zápisnica z III. výročnej schôdze, správa tajomníka zväzu na výročnej
schôdzi.

ív

m

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia zväzu, prezenčná listina, správa
tajomníka zväzu na Valnom zhromaždení, správa matrikára na Valnom
zhromaždení,
správa
účtovníka
na
Valnom
zhromaždení,
správa
dorasteneckého referenta zväzu na Valnom zhromaždení, správa o ligových
a divíznych súťažiach v r. 1943 a 1944/5, osobné dáta funkcionárov
zväzu.

Ar

ch

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia zväzu, správa 1. predsedu a predsedu
rozhodcovskej komisie zväzu na Valnom zhromaždení, správa o činnosti
rozhodcov, správa tajomníka zväzu, správa pokladníka zväzu, správa
účtovníka, správa trestnej komisie zväzu, správa o činnosti Východnej
skupiny divízie, správa o činnosti Západnej skupiny divízie, správa
dorasteneckej komisie zväzu, revízna správa na Valnom zhromaždení,
zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia.

1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia zväzu, prezenčná listina, zoznam
funkcionárov zvolených na Valnom zhromaždení, správa revízorov účtov,
správy funkcionárov zväzu na Valnom zhromaždení.

Spisy

vy

1939
Slovenský futbalový zväz žiada Policajné riaditeľstvo v Bratislave o
schválenie stanov, Policajné riaditeľstvo predkladá Krajinskému úradu
žiadosť zväzu o schválenie stanov, Krajinský úrad schvaľuje stanovy
zväzu.

la

is

Br
at

Zväz žiada Ministerstvo vnútra
v Bratislave o schválenie zmeny
Ministerstvu vnútra žiadosť o
vnútra schvaľuje zmenu stanov,
činnosti zväzu.

1940
prostredníctvom Policajného riaditeľstva
stanov, Policajné riaditeľstvo predkladá
schválenie zmeny stanov, Ministerstvo
zväz informuje Policajné riaditeľstvo o

1941
Zväz oznamuje Prezídiu Policajného riaditeľstva termín konania Valného
zhromaždenia, Prezídium Policajného riaditeľstva žiada zväz o
predloženie stanovených dokladov.

es
ta

1942
Zväz oznamuje Policajnému riaditeľstvu termín konania výročnej schôdze
zväzu, Policajné riaditeľstvo berie termín konania schôdze na vedomie a
žiada
predložiť
stanovené
doklady,
zväz
predkladá
Policajnému
riaditeľstvu
požadované
doklady,
dotazníky,
Prezídium
Policajného
riaditeľstva žiada predložiť stanovené doklady, zväz berie na vedomie
prípis Policajného riaditeľstva.

Ar

ch

ív

m

1943
Slovenská
ústredná
športová
rada
oznamuje
Prezídiu
Policajného
riaditeľstva, že predložila Ministerstvu vnútra žiadosť o povolenie
užívať štátny znak na pečiatkach športových klubov, zväz oznamuje
Policajnému
riaditeľstvu
v
Bratislave
termín
konania
Valného
zhromaždenia, Policajné riaditeľstvo berie na vedomie termín konania
Valného zhromaždenia a žiada predložiť stanovené doklady, hlásenie
policajného pracovníka o priebehu Valného zhromaždenia, zväz predkladá
Policajnému
riaditeľstvu
stanovené
doklady,
dotazník,
Prezídium
Policajného riaditeľstva žiada zväz predložiť stanovené doklady, zväz
predkladá
požadované
doklady,
výkazy,
zväz
oznamuje
Policajnému
riaditeľstvu termín konania Valného zhromaždenia z príležitosti 5.
výročia založeného zväzu, Policajné riaditeľstvo berie termín konania
Valného zhromaždenia na vedomie a žiada predložiť stanovené doklady,
dotazník,
hlásenie
policajného
pracovníka
o
priebehu
Valného
zhromaždenia.
1944

Zväz
oznamuje
Policajnému
riaditeľstvu
termín
konania
Valného
zhromaždenia, Policajné riaditeľstvo berie termín konania na vedomie a
žiada predložiť stanovené doklady, dotazníky, Prezídium Policajného
riaditeľstva žiada zväz o predloženie dokladov, hlásenie policajného
pracovníka o priebehu Valného zhromaždenia, zväz predkladá Policajnému
riaditeľstvu požadované doklady, výkaz o stave spolku.

Br
at

is

la

vy

1945
Zväz podáva hlásenie Policajnému riaditeľstvu o neúčasti členov zväzu na
protištátnej činnosti, zväz oznamuje Oblastnému veliteľstvu NB v
Bratislave termín konania Valného zhromaždenia, Oblastné veliteľstvo NB
berie na vedomie termín konania Valného zhromaždenia na vedomie a žiada
predložiť stanovené doklady, hlásenie pracovníka Oblastného veliteľstva
NB o priebehu Valného zhromaždenia, dotazníky, zväz predkladá Oblastnému
veliteľstvu NB požadované doklady, Oblastné veliteľstvo NB berie na
vedomie doklady predložené zväzom.

ív

m

es
ta

1946
Zväz oznamuje Oblastnému veliteľstvu NB termín Valného zhromaždenia,
Oblastné veliteľstvo NB berie na vedomie termín konania VZ na vedomie a
žiada predložiť stanovené doklady, dotazníky, Povereníctvo vnútra
schvaľuje stanovy zväzu, hlásenie pracovníka NB o priebehu Valného
zhromaždenia, zväz predkladá stanovené doklady, hlásenie Povereníctvu
vnútra o doručení schválených stanov zväzu a zápise zväzu do spolkového
katastra, smernice Povereníctva vnútra týkajúce sa priebehu futbalových
zápasov, zväz oznamuje Oblastnému veliteľstvu NB termín konania
mimoriadneho
Valného
zhromaždenia,
pozvánka
na
mimoriadne
Valné
zhromaždenie, hlásenie práporčíka NB o priebehu mimoriadneho Valného
zhromaždenia, Oblastné veliteľstvo NB berie termín konania Valného
zhromaždenia na vedomie a žiada predložiť stanovené doklady, dotazníky,
zväz predkladá Oblastnému veliteľstvu NB požadované doklady, nariadenie
Povereníctva vnútra o štarte zahraničných družstiev na území ČSR,
Oblastné veliteľstvo NB predkladá Povereníctvu vnútra žiadosť zväzu o
vydanie cestovného pasu pre Š. Straku.

Ar

ch

1947
Zväz
oznamuje
Oblastnému
veliteľstvu
NB
termín
konania Valného
zhromaždenia, zväz oznamuje Oblastnému veliteľstvu NB termín konania
Valného zhromaždenia Zboru rozhodcov SFZ, Oblastné veliteľstvo NB berie
na vedomie termín konania Valného zhromaždenia zväzu a žiada predložiť
stanovené
doklady,
dotazníky,
Oblastné
veliteľstvo
NB
predkladá
Povereníctvu vnútra žiadosť zväzu o povolenie k pricestovaniu elévov
Rakúskeho
futbalového
zväzu
pozvaných
na
schôdzu
SFZ, hlásenie
policajného pracovníka o priebehu Valného zhromaždenia, Povereníctvo
vnútra povoľuje udelenie vstupných víz elévom Rakúskeho futbalového
zväzu, zväz predkladá Oblastnému veliteľstvu NB požadované doklady,
Oblastné veliteľstvo NB hlási, že členovia Rakúskeho futbalového zväzu
do Bratislavy nepricestovali, nariadenie Povereníctva vnútra týkajúce sa
štartu zahraničných družstiev na území ČSR.

la

vy

1950
Ústredný NV III. - referát pre veci vnútorné a bezpečnosť nariaďuje
zväzu usporiadať Valné zhromaždenie, Ústredný výbor JTO SOKOL oznamuje
Ústrednému NV zánik Slovenského futbalového zväzu v dôsledku zjednotenia
telesnej výchovy a športu a včlenenie zväzu do SOKOL-a, Ústredný NV III.
- referát pre veci vnútorné a bezpečnosť oznamuje Povereníctvu vnútra
zánik SFZ, Povereníctvo vnútra berie oznámenie ÚNV o zániku zväzu na
vedomie.

is

G - 61

"Amatérsky guľočníkový klub"

es
ta

Br
at

Spolok bol založený znovu v roku 1950. Ide o znovuvytvorenie a
pokračovanie v tradícii zaniknutého spolku "Amatérskeho biliardového
klubu", ktorý bol založený v Bratislave v roku 1936. Pre ťažkosti počas
vojnového obdobia bol v r. 1942 rozpustený.
Účelom klubu bolo pestovať hry na guľočníku, poriadať turnaje o
ceny alebo diplomy, usporiadať guľočníkové kurzy, poučné prednášky a
zábavné večery, sprostredkovať styk s ostatnými guľočníkovými klubmi
ČSR.
Spolok bol výslovne nepolitický - výlučne športový. V roku 1951
pri revízii spolkov prešiel do niektorej z masových organizácií (Zväzarm
alebo SOKOL). Spolok nemal ani schválené stanovy, a to znamená, ako keby
ani neexistoval.

Stanovy spolku.

m

1950

Spisy

ch

ív

1950
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Ar

1950
Výmer na zakladajúce Valné zhromaždenie, žiadosť spolku o povolenie
znovuzaloženia spolku s pripojenými stanovami spolku, prípis z odboru
pre vnútorné veci o potrebe zaslania príslušných spisov, dotazník,
zoznam členov, správa o priebehu Valného zhromaždenia, žiadosť o
schválenie stanov, odbor pre vnútorné veci - preskúmanie politickej
spoľahlivosti členov spolku.

H - 62

Hazardné hry

vy

V rokoch 1900 až 1950 boli hodne rozšírené hazardné hry aj v
Bratislave. Hrali sa najmä kartové hry, ruletové hry a hry v kocky.
Inventár tejto časti fondu je usporiadaný chronologicky, písomný
materiál sa týka čiste Policajného riaditeľstva, nejde o nejaký spolok,
preto aj zápisnice sú v materiáli založené podľa príslušnosti.

Br
at

is

la

1924 - 1929
Správa Policajného riaditeľstva na Župný úrad o herni na Šancovej ul. č.
9/I, prípis Policajného riaditeľstva na Okresný súd o herni na Šancovej
ul.
9/I,
hlásenie
Policajného
riaditeľstva
Zemskému
vojenskému
veliteľstvu o hazardných hrách v karty, zápisnica napísaná na Policajnom
riaditeľstve o hazardných hrách v karty so štábnym kapitánom Bedrichom
Haberom, zápisnica na Policajnom riaditeľstve o hazardných hrách na
Šancovej ul. 9/I s jednotlivými hráčmi (obyvateľmi?), úradné hlásenie
obvodného inšpektora II. tr. o miestach, kde sa prevádza hra v karty,
záznam o rozsudku pre previnilých.

es
ta

1929 - 1932
Úradné hlásenie na Policajné riaditeľstvo o hre v ruletu a iné hazardné
hry, hlásenie a udania na Policajné riaditeľstvo civilnými občanmi o
prevádzaní špekulácií s kartami a iné.

m

1933 - 1934
Hlásenie Krajského súdu na Prezídium Policajného riaditeľstva o trestnej
veci Adolfa Kritzlera, dopis od starostu mesta Mestskému notárskemu
úradu o prevádzaní hry v karty v súkromných miestnostiach, obežník KÚ o
Blaškovi zo Žiliny a iných o prevádzaní hry v karty.

ív

1936 - 1938
Obežník KÚ o prevádzaní hazardných hier v karty na trhoch, obežník
Ministerstva vnútra o zákaze zriaďovania herní a prevádzania hazardných
hier v karty na území ČSR.

Ar

ch

1940
Nariadenie Župného úradu všetkým okresným úradom župy Bratislavskej a
Policajnému riaditeľstvu o hazardných hrách mladistvých chlapcov a o
patričných opatreniach proti tomu.
1944
Úradné hlásenie o šetrení po udaní anonymného listu o hazardných hrách v
hostinci "Na malom nádraží".

1946 - 1947
Šetrenie vo veci Ing. Júliusa Psotku ohľadne ruletovej hry, výstrižky z
novín.

1947
Šetrenie vo veci Ivana Porubského propagujúceho hru v kocky bez nuly.

H - 63
Slovenský podporný spolok hluchonemých

vy

1-III-15

Br
at

is

la

Spolok bol založený v roku 1946 na podnet chovancov ústavu pre
hluchonemých. Jeho založenie bolo povolené a stanovy schválené.
Hlavným účelom spolku bolo vzdelávanie členov, šírenie kolegiality
a spoločenského života hluchonemých, pestovanie ušľachtilých zábav a
športu, finančné a hmotné podporovanie členov spolku. Toto nám čiastočne
potvrdzuje aj písomný materiál zachovaný pre AMB PR (Policajné
riaditeľstvo), kde ojedinele nachádzame žiadosť o povolenie tanečnej
zábavy, verejnej zbierky atď.
Spolok jestvoval veľmi krátko, iba do 17.XII.1951, kedy sa včlenil
do Okresnej jednoty invalidov v Bratislave a tiež sem previedol celý
svoj majetok.

1946 (1946 - cop.)

es
ta

Stanovy spolku.

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina, zoznam členov.

m

1950
Zápisnica z poslednej schôdze likvidačného výboru.

Spisy

ch

ív

1946
Žiadosť chovancov ústavu pre hluchonemých na Oblastné veliteľstvo NB o
povolenie založenia spolku s názvom "Podporný spolok hluchonemých",
predloženie žiadosti o schválenie stanov.

Ar

1947
Žiadosť o povolenie vylepovania plagátov z príležitosti poriadania
tanečnej zábavy, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, schválenie
stanov
spolku
Povereníctvom
vnútra,
žiadosť
spolku
na Oblastné
veliteľstvo NB o povolenie zbierky, dotazník.

1948
Povinné hlásenie spolku o vytvorení akčného výboru, oznam na NB o konaní
Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia.

1949
Výmer na usporiadanie Valného zhromaždenia, správa o priebehu Valného
zhromaždenia.

vy

1950
Výmer na usporiadanie Valného zhromaždenia, NB žiada správu z Valného
zhromaždenia, správa o poslednom Valnom zhromaždení, dotazník.

Br
at

is

la

1951
Záznam o spolku, Odbor pre vnútorné veci a bezpečnosť žiada o podanie
správy či bol spolok likvidovaný, likvidácia spolku dňa 17.12.1951,
zánik spolku a jeho splynutie s Okresnou jednotou invalidov, prípis na
ÚNV o prevedení majetku spolku na nástupný spolok "Okresná jednota
invalidov v Bratislave".

H - 63a

Športový klub hluchonemých v Bratislave
1947

es
ta

Stanovy.

H - 64

Spolok pre starostlivosť o hluchonemých
II-35
II-40-76

ch

ív

m

Spolok bol založený v roku 1925. Bol to spolok nepolitický, cieľom
bola sústavná organizácia výchovy hluchonemých od útleho detstva,
vzdelávanie, liečenie bez rozdielu náboženstva a národností, starať sa o
ich lepšie sociálne postavenie, kým sú odkázaní na pomoc verejnosti a
kým sa o nich nepostará štát alebo iné inštitúcie.
Spolok si žiadal povolenie pre verejnú zbierku, aby mohol vystavať
"Dom pre hluchonemých", čo sa neskôr aj podarilo. V roku 1946 však
spolok zaniká, nakoľko už v tomto období začína pracovať Čsl. červený
kríž, ktorý všetky tieto spolky zaberá do svojej kompetencie.

Ar

Stanovy spolku.

1925
Zápisnica o založení spolku, prezenčná listina, zápisnica z generálnej
schôdze, prezenčná listina.
1927
Zápisnica spísaná o utvorení spolku.

1930
Zápisnica zo zasadania spolku, zoznam funkcionárov.
1931
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

la

1936
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

is

1933
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

vy

1932
Zápisnica z Valného zhromaždenia - zoznam funkcionárov.

Br
at

1939
Zápisnica spísaná s jednateľom spolku ohľadne vyplácania príspevkov pre
členov.

es
ta

1945
Zoznam funkcionárov, zápisnica z Valného zhromaždenia, zmena stanov.

Spisy

m

1926
Oznam Policajného riaditeľstva na Župný úrad o utvorení spolku, Župný
úrad - vrátenie stanov k opraveniu, prípis Policajného riaditeľstva na
spolok o neschválení stanov.

ív

1927
Nariadenie oddelenia Ministerstva vnútra v Bratislave na Policajné
riaditeľstvo ohľadne úprav stanov spolku, úprava stanov.

ch

1928 - 1929
Úprava stanov, prípis spolku na Policajné riaditeľstvo o predložení
upravených stanov.

Ar

1930
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, žiadosť o povolenie
Mikulášskeho večierku, výmer, úradné hlásenie o Valnom zhromaždení.

1931
Žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o povolenie verejnej zbierky,
prípis Policajného riaditeľstva na Krajinský úrad ohľadne povolenia
zbierky, šetrenie Krajinského úradu o spolku, šetrenie ohľadne záujmu o
stavbu "Domu hluchonemých", žiadosť spolku o povolenie verejnej zbierky,
predloženie žiadosti na Policajné riaditeľstvo o povolenie verejnej

zbierky na stavbu "Domu hluchonemých", Krajinský úrad zamiera žiadosť o
povolenie verejnej zbierky.

la

1933
Sťažnosť predsedu spolku zaslaná na Policajné riaditeľstvo.

vy

1932
Žiadosť spolku na Krajinský úrad ohľadne povolenia verejnej zbierky na
stavbu domova pre hluchonemých, vyjadrenie Krajinského úradu na
Policajné riaditeľstvo o verejnej zbierke na stavbu domova pre
hluchonemých.

Br
at

is

1934
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, zoznam funkcionárov,
šetrenie ohľadne výstavby domu pre hluchonemých, doplnenie žiadosti
spolkom a zaslané Krajinskému úradu, Krajinský úrad - zamietnutie
žiadosti.
1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov, žiadosť o
povolenie predaja tlačív.

es
ta

1936
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

m

1937
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, schválenie zmeny
stanov, žiadosť o povolenie zbierky, predloženie žiadosti Policajného
riaditeľstva Krajinskému úradu, šetrenie ohľadne povolenia verejnej
zbierky, Krajinský úrad - vyhovenie žiadosti o povolenie verejnej
zbierky.

ív

1938
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

Ar

ch

1939
Sťažnosť J. Stenzingera na predsedu spolku zaslaná Hlavnému veliteľstvu
Hlinkovej
gardy,
prehlásenie
spolkového
jednateľa
na
Policajnom
riaditeľstve o verejnej zbierke, rozpustenie spolku, sťažnosť J.
Horváthovej
členky
spolku
na
predsedu
zaslaná
na
Policajné
riaditeľstvo, zápis vo veci sťažnosti J. Horváthovej spísaný na
Policajnom riaditeľstve, vyúčtovanie verejnej zbierky zaslané na KÚ.

1940
Okresné finančné riaditeľstvo žiada informáciu o spolku.

1941
Potvrdenie o prevzatí vkladných knižiek do úradného depozitu
hospodárskeho oddelenia.

1942
Úradný záznam vykonaný pri revízii spolku, informácia Policajného
riaditeľstva zaslaná Okresnému finančnému riaditeľstvu.

vy

1943
Prípis Policajného riaditeľstva na Ministerstvo vnútra o zániku spolku.

la

1944
Zánik spolku, výmer o rozpustení spolku, súpis majetku, hlásenie
Policajného riaditeľstva na Povereníctvo vnútra o zániku spolku,
dotazník.

Br
at

is

1945
Oznam na Policajné riaditeľstvo o členoch prevádzajúcich protištátnu
činnosť, oznam o konaní Valného zhromaždenia, správa o spolku úchylnej
mládeže zaslaná na Oblastné veliteľstvo NB, zoznam funkcionárov.
1946
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, prípis Oblastného veliteľstva NB na
spolok o potrebe doplnenia stanov, žiadosť spolku na Oblastné
veliteľstvo NB o schválenie stanov, dotazník s menami členov výboru.

es
ta

1947
Žiadosť Oblastného veliteľstva NB o predloženie stanov spolku.

m

1948
Povereníctvo vnútra - schválenie stanov spolku, prípis Oblastného
veliteľstva NB na Povereníctvo vnútra o doručení schválených stanov
spolku, šetrenie NV ohľadne majetku spolku, nariadenie Povereníctva
vnútra na NV o zrušení vkladných knižiek spolku v prospech Kultúrnosociálneho fondu, výpis z Mestskej sporiteľne na úradovňu NB.

ív

1949
Výpisy z peňažných ústavov, likvidácia spolkového majetku.

Ar

ch

1950
Prípis spolku na Povereníctvo vnútra a Miestne veliteľstvo NB o
predložení zápisnice z Valného zhromaždenia a z mimoriadneho Valného
zhromaždenia.
1951
Záznam prevedený na Povereníctve vnútra o dobrovoľnom rozchode spolku.

Tlač
Výstrižky z novín.

H - 65
Sokolská jednota hluchonemých

Knihy

is

1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

la

vy

Spolok bol založený v r. 1946 - 1947, jeho cieľom bolo šírenie
osvety. Rozvíjal tiež športovú činnosť svojich členov, čo možno vidieť
na tom, že boli vytvorené jednotlivé odvetvia športového charakteru.
Materiál je čiastočne zachovaný.

Br
at

1951
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Spisy

es
ta

1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, hlásenie z Valného
zhromaždenia, dotazník, žiadosť na Oblastné veliteľstvo NB o povolenie
vylepovania plagátov z príležitosti prvej jarnej zábavy, Povereníctvo
vnútra - schválenie stanov.

m

1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, oznámenie dôležitých údajov
o spolku.

ív

1949
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, urgencia Oblastného
veliteľstva NB o podanie správy o činnosti.

ch

1950
Oznam o výročnej schôdzi futbalového odboru.

Ar

1951
Oznam o konaní členskej schôdze k Valnému zhromaždeniu, dotazníky.

H - 66
Krajská hasičská jednota - Bratislava

1951
Organizačný poriadok Čsl. zväzu hasičstva.

Spisy

vy

1951
Ohlásenie na KNV o zmene Krajskej hasičskej jednoty na Krajskú
organizáciu Čsl. zväzu hasičstva, zoznam funkcionárov KO ČSM.

la

Tlač
1951

Br
at

is

Výstrižky z novín.

H - 67

Dobrovoľný hasičský zbor (DHS)

Ar

ch

ív

m

es
ta

Spolok existoval už od roku 1880, bol rozdelený na miestne
skupiny, ktoré pracovali ako samostatné bunky. Stanovy spolku určovali
presné ciele členov, ktorí sa zameriavali hlavne na pomoc pri živelných
katastrofách, pri iných nešťastiach v meste i okolí, najmä však pri
požiaroch, rúcaní domov, banských nešťastiach, železničných nešťastiach,
pri jednotlivých osobných nehodách atď. Chrániť život, zdravie a majetok
občanov, strať sa o odborné a všeobecné vzdelávanie členstva. Zbor bol
nepolitickou organizáciou, z čoho vyplýva, že sa nesmel zaoberať
politikou.
Tak napr. v Bratislave a v jej okolí bolo niekoľko týchto
hasičských zborov, ktoré patrili do Hasičskej okresnej jednoty. Boli to
napr. v Petržalke, Dúbravke, Lamači, Devíne, Prievoze a inde.
Spolok ako DHS existoval do r. 1952, kedy boli všetky hasičské
spolky zlúčené do dobrovoľnej organizácie Čsl. hasičstva a odvtedy
niesli pomenovanie Miestne jednoty čsl. hasičstva. O ich zániku niet
správ.
Materiál je rozdelený podľa jednotlivých miestnych jednôt, ktoré
samostatne pôsobili a každý si vybavoval svoje vlastné písomnosti podľa
potreby. Písomnosti sú väčšinou korešpondenčného charakteru a siahajú až
do roku 1953, kedy už ide o dobrovoľné organizácie čsl. hasičstva.

Továrenský hasičský zbor Bratislavských tukových závodov

1950
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Spisy

1950
Žiadosť na ÚNV o povolenie konania Valného zhromaždenia, výmer,
dotazník, prípis BTZ závodného hasičského zboru na ÚNV o stanovách.

vy

Továrenský hasičský zbor "Stollwerk" n. p. Bratislava
1950

Br
at

1951
Zápisnica o zániku hasičského zboru fy Stollwerk.

is

1949
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

la

Stanovy.

Spisy

es
ta

1949
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, žiadosť o
schválenie stanov.
1950
Nahlásenie mien funkcionárov, predloženie žiadosti o schválenie stanov
Národným výborom na Povereníctvo vnútra.

ív

m

1951
Prípis ÚNV o nariadení Povereníctva vnútra ohľadne organizačného
poriadku Hasičských jednôt, nariadenie Povereníctva vnútra o zániku
Dobrovoľného hasičského zboru.

ch

Továrenský hasičský zbor fy ČSSZ n. p. ZPV v Bratislave
1950

Ar

Stanovy.

1951
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Spisy
1950
Povereníctvo vnútra - prípis na NV o doručení schválených stanov.

1951

Br
at

Zápisnica o likvidácii spolku.

is

1950
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

la

Továrenský hasičský zbor - Slovnaft Apollo

vy

1951
Oznam o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia, ÚNV - prípis spolku o
schválení nového organizačného poriadku, výkaz majetku hasičskej
výzbroje.

Spisy

es
ta

1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, žiadosť ÚNV na
predsedu spolku o zaslanie patričných dokladov z Valného zhromaždenia,
žiadosť THS na Povereníctvo vnútra o schválenie stanov, informácie o
spolku žiadané ÚNV od Miestneho veliteľstva NB, žiadosť ÚNV na
Povereníctvo vnútra o schválenie stanov patričného spolku, Povereníctvo
vnútra schvaľuje stanovy.

ch

ív

m

1951
Prípis ÚNV na spolok o výnose MV o novom organizačnom poriadku pre Čsl.
zväz hasičstva, nariadenie Povereníctva vnútra oznámené spolku Ústredným
národným výborom o zániku Továrenského hasičského spolku fy Slovnaft,
nariadenie Povereníctva vnútra na ÚNV o vyradení spolku zo spolkového
registra.

H - 68

Okresná hasičská jednota - Bratislava-mesto

Ar

Založený v r. 1947, trvanie až do r. 1951, kedy bol zriadený Čsl.
zväz hasičstva, takže všetka činnosť prešla pod kompetenciu zväzu.
Hlavným
cieľom
je
napomáhať
organizovaniu,
budovaniu
a
zdokonaľovaniu požiarno-policajnej, hasičskej a záchrannej služby,
všemožne podporovať všetky ustanovenia určené na ochranu proti požiaru a
iným živelným pohromám.
Stanovy.
1931

Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia.
1935
Správa o činnosti za rok 1934.
1939

vy

Zápisnica o schválení stanov.

Br
at

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

is

1943
Zápisnica spísaná s pokladníkom spolku o zániku spolku.

la

1940
Zápisnica spísaná s členmi spolku.

1947
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

es
ta

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok 1947, zoznam
členov veliteľstva a výboru.
1949
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz o stave činnosti, zoznam
členov, zoznam členov výboru.

ív

m

1950
Zápisnica z Valného zhromaždenia, preslov veliteľa, referát pre Valné
zhromaždenie Čsl. zväzu hasičstva, správa tajomníka, výkaz práce za rok
1950, správa pokladníka.

Spisy

Ar

ch

1934
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, hlásenie z Valného
zhromaždenia, žiadosť o povolenie usporiadania verejného cvičenia,
program a plán cvičenia, oznam na Prezídium Policajného riaditeľstva o
založení spolku, žiadosť o schválenie stanov.

1935
Oznam na Policajné riaditeľstvo o pochodovom cvičení, Krajinský úrad vrátenie stanov k doplneniu.
1938
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
žiadosť na Policajné riaditeľstvo o schválenie stanov, predloženie

žiadosti o schválenie stanov Policajným riaditeľstvom na Krajinský úrad,
žiadosť
spolku
na
Policajné
riaditeľstvo
o
povolenie výročného
hasičského cvičenia, hlásenie OHJ na Policajné riaditeľstvo o zrušení
jednotlivých Hasičských jednôt spôsobené obsadením ČSR Nemeckom.

vy

1940
Informácie o spolku kvôli schváleniu stanov.

la

1941
Ministerstvo vnútra - schválenie zmeny stanov.

is

1942
Informácie spolku, úradný záznam, dotazníky.

Br
at

1943
Informácie o činnosti spolku, žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o
schválenie zmeny stanov, Policajné riaditeľstvo predkladá žiadosť spolku
o schválenie zmeny stanov na Ministerstvo vnútra.
1945
OHJ - oznam na Oblastné veliteľstvo NB o mimoriadnom Valnom zhromaždení.

es
ta

1946
Dotazníky, oznam OHJ na Oblastné veliteľstvo NB o spolku a jeho
existencii, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

m

1947
Prípis OHJ na Povereníctvo vnútra o založení spolku - Okresnej hasičskej
jednoty, dotazník, oznam o poriadaní hasičského cvičenia, žiadosť o
schválenie stanov predložená na Oblastné veliteľstvo NB.

ív

1948
Povereníctvo vnútra - schválenie zmeny stanov, oznam na Oblastné
veliteľstvo NB o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

ch

1949
Oznam na Oblastné veliteľstvo NB o poriadaní Valného zhromaždenia,
výmer, hlásenie dôležitých údajov o spolku na ÚNV.

Ar

1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky.

1951
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, dotazníky, nahlásenie funkcionárov
OHJ, oznam Okresnej hasičskej jednoty na ÚNV o okresnej konferencii,
výmer, dotazníky, nariadenie Povereníctva vnútra na ÚNV o vyradení zo
spolkového registra.
1952

Povereníctvo vnútra - nariadenie na ÚNV o vyradení spolku zo spolkového
registra, záznam Povereníctva vnútra o vyradení spolku zo spolkového
registra.

vy

1955
Zaslanie zoznamu zložiek sídliacich v Bratislave na ÚNV.

is

1934
Pozvánky na verejné cvičenie, slávnosti a prednášky.

la

Tlač

H - 68a

Br
at

Okresný výbor Československého zväzu hasičstva
Bratislava-mesto

es
ta

V
roku
1951
sa
reorganizovalo
slovenské
hasičstvo.
Novou
dobrovoľnou organizáciou sa stal Československý zväz hasičstva - ČSH
(uvádzaný aj ako Zväz čs. hasičstva). Tento sa po I. celoštátnom zjazde
v roku 1952 premenoval v roku 1953 na Československý zväz požiarnej
ochrany - ČSPO (stal sa organizáciou Národného frontu). Neskôr, v roku
1968, v dôsledku federatívneho usporiadania ČSSR, došlo k utvoreniu
dvoch samostatných národných zväzov.

Spisy

Ar

ch

ív

m

1952 - 1954
Pokyny k premene dobrovoľných hasičských zborov na Miestne jednoty čs.
zväzu hasičstva a k ich evidencii, formuláre k premene has. zborov na
miestne jednoty ČSH, zmena organizačného poriadku ČSM, zmena názvu ČSH
na ČSPO, závodná jednota ČSH - Bratislavské mraziarne - zoznam členov,
funkcionárov a zápisnica zo schôdze, miestna jednota ČSPO Petržalka hlásenie o zmene funkcionárov.

H - 69
Miestna jednota Čsl. hasičstva - Devín

1953
Premenovanie z Dobrovoľného hasičského zboru na Miestna jednota
hasičstva, hlásenie z Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov.

H - 70
Dobrovoľný hasičský zbor - Dúbravka

vy

1951
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

la

Písomný materiál
1945

Br
at

1946
Zmena stanov, dotazník s menami funkcionárov.

is

Úprava stanov.

1950
Oznam na NV o konaní Valného zhromaždenia, výmer, zoznam členov,
zápisnica so zoznamom funkcionárov, dotazník.

es
ta

1951
Schválenie zmeny stanov, žiadosť o schválenie stanov novopremenovaného
spolku z DHS na MJ - ČSH.
1952

Premena z DHS na MJ - ČSH.

m

1953
Premena z DHS na MJ - ČSH - Miestna jednota Čsl. hasičstva.

H - 71

ch

ív

Dobrovoľný hasičský zbor - Lamač

Ar

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Písomný materiál
1945

Úprava stanov.
1946
Schválenie zmeny stanov zo strany Povereníctva vnútra, oznam z
Oblastného veliteľstva NB, že spolok bol vyradený zo spolkového registra

v dôsledku zlúčenia obce s Bratislavou, záznam do spolkového registra schválenie stanov, dotazník s menami funkcionárov.
1948
Činnosť spolku za rok 1947, hlásenie termínu konania Valného
zhromaždenia, výmer, zoznam členov, dotazník, správa o činnosti spolku.

la

vy

1949
Oznam na Oblastné veliteľstvo NB o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
zápisnica z Valného zhromaždenia, správa z Valného zhromaždenia, výkaz o
činnosti spolku, žiadosť o vykázanie činnosti spolku.

Premena z DHS na MJ - ČSH.

Br
at

1952

is

1951
Žiadosť o schválenie zmeny stanov, správa z mimoriadneho Valného
zhromaždenia, zoznam funkcionárov.

es
ta

1953
Výmer na zmenu pomenovania z DHS na MJ - ČSH.

H - 72
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Bratislave

Ar

ch

ív

m

Prvýkrát bol tento spolok založený v Bratislave 27.IX.1867 a
niesol názov Pressburger Freiwilliger Feuerwehrverein a v r. 1926 bol
založený I. Dobrovoľný hasičský zbor v Bratislave.
Hlavnými cieľmi spolku bolo poskytovať pomoc a ochranu pri
požiaroch, úrazoch, tiež preventívne opatrenia zabezpečiť prednáškami a
inými spôsobmi inštruktáže. K tomuto cieľu bol spolok aj disponovaný
jednak veľkým počtom členov a tiež materiálnym zabezpečením. Na
zlepšenie svojej hmotnej situácie spolok využíval možnosť verejnej
pouličnej
zbierky
alebo
štátnej
subvencie,
čím
prispieval
na
kompletnejšie vybavenie zboru. Prišlo to do úvahy hlavne po roku 1945,
kedy bol už spolok opäť čisto slovenský, nakoľko v r. 1939 - 1941
členstvo pozostávalo z Nemcov, ktorí rozobrali takmer všetok inventár a
spolok si musel všetko vybavenie znovu zaobstarať. Spolok bol po roku
1952 začlenený medzi dobrovoľné organizácie.
Materiál
AMB
obsahuje
iba
korešpondenciu
s
Policajným
riaditeľstvom, Ministerstvom vnútra, Povereníctvom vnútra a inými
inštitúciami a tieto spisy majú charakter čisto informatívny a
administratívny.

1880, 19. - 22. august
Pamätné listy na V. uhorský krajinský hasičský zjazd v Bratislave.

(Erinnerungs Blätter an den V. ungar. Landes - Feuerwertag.)
Papier, tlač, maď. a nem.

vy

1882, 22. júl
Wawra, J. B.: Spomienka na 22. júl 1882. Oslavná báseň venovaná Aug.
Schwappachovi k zvoleniu za poručíka Bratislavského hasičského spolku.
(Zur Erinnerung an den 22. Juli 1882.)
Papier, nem.

Stanovy spolku.

Br
at

1927
Zápisnica zo zhromaždenia činného členstva.

is

1926, 1927, 1936, 1944, 1945

la

1897
Stanovy Bratislavského dobrovoľného hasičského spolku (Pressburger
Freiwilliger Feuerwehrverein).

1936
Zápisnica z riadneho Valného zhromaždenia.

es
ta

1937
Zápisnica spísaná na Policajnom riaditeľstve o udaní na veliteľa zboru
Vojtecha Šolca.
1938
Zápisnica o revízii finančného hospodárstva spolku.

m

1939
Zápisnica o prevzatí celého majetku spolku do správy mesta Bratislavy na
základe nariadenia Krajinského úradu v Bratislave zo dňa 08.03.1939.

ív

1939
Zápisnica z Valného zhromaždenia - 11.IV.1939.

ch

1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia v Trnávke.

Ar

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1950
Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia.

Písomný materiál

vy

1931
Oznámenie vládnemu radcovi a policajnému riaditeľovi o uskutočnení
pochodového cvičenia zborov a tiež pozvanie na toto cvičenie, oznámenie
policajnému riaditeľovi o ukončení III. samaritánskeho kurzu poriadaného
zborom s Čsl. červeným krížom, oznam o ukončení III. samaritánskeho
kurzu.

es
ta

Br
at

is

la

1932
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o vyjadrenie posudku o členovi zboru
Jozefovi Güntherovi, oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného
zhromaždenia, výmer, oznam policajnému riaditeľovi o konaní Valného
zhromaždenia, oznam Policajnému riaditeľstvu o voľbe funkcionárov,
zoznam funkcionárov, oznámenie o konaní pochodového cvičenia, výmer povolenie, žiadosť o povolenie konania promenádneho koncertu, žiadosť na
Policajné riaditeľstvo o povolenie cvičenia na mestskej aréne, výmer,
zjazd dobrovoľného hasičstva v Maďarsku, oznam na Policajné riaditeľstvo
o účasti na hasičskom zjazde v Raabe, oznam na Policajné riaditeľstvo o
programe na zájazde brnenského hasičského zboru v Bratislave, oznam na
Policajné riaditeľstvo o verejnom cvičení a letnej slávnosti, šetrenie o
účasti na zjazde v Raabe, oznam na Policajné riaditeľstvo o zahájení V.
samaritánskeho kurzu, oznam na Policajné riaditeľstvo o programe
lampiónového sprievodu, výmer na lampiónový sprievod, hlásenie z
lampiónového sprievodu.

Ar

ch

ív

m

1933
Akciová
spoločnosť
pre
automobilový
priemysel
žiada
Policajné
riaditeľstvo o zaslanie výpisu funkcionárov Dobrovoľného hasičského
zboru, oznámenie na Policajné riaditeľstvo o konaní riadneho Valného
zhromaždenia, výmer, oznam Policajnému riaditeľstvu o ukončení V.
samaritánskeho kurzu, záznam o riešení majetkových pomerov zboru, úradný
záznam o odovzdaní odznaku členovi hasičského zboru, oznam o usporiadaní
spomienkového sprievodu k 20. výročiu vyhorenia Židovskej ul., žiadosť o
povolenie prednášky, výmer - povolenie prednášky, žiadosť na Policajné
riaditeľstvo o povolenie predávania odznakov, žiadosť o povolenie
verejnej zbierky, povolenie predávania odznakov, správa o činnosti
záchranného zboru za mesiac máj, Viktor Kardoš zo Šale žiada Krajinský
úrad o povolenie nosenia čestného odznaku maďarského krajinského zväzu,
žiadosti nebolo vyhovené, oznam Policajného riaditeľstva o dekorovaní
zboru medailou za príkladné plnenie povinností pri likvidovaní požiaru,
výmer na vyznamenanie zboru, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o
povolenie bezplatného cenzurovania dvoch propagačných negatívov určených
pre inzertnú časť programu v "Tatre" a "Uranii" prostredníctvom
reklamného podniku "Magistrála", zahájenie VI. samaritánskeho kurzu pre
zbor, správa o činnosti za november.
1934

Oznámenie o konaní riadneho Valného zhromaždenia, výmer, výročná správa,
oznam na Policajné riaditeľstvo o ukončení VI. samaritánskeho kurzu,
správa o konaní Valného zhromaždenia, žiadosť o povolenie konania
bezplatného verejného koncertu, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o
povolenie zahájenia VII. samaritánskeho kurzu, oznam na Policajné
riaditeľstvo o vianočnej hudbe.

is

la

vy

1935
Oznámenie
o
konaní
68.
Valného
zhromaždenia,
program
Valného
zhromaždenia, výmer, správa z Valného zhromaždenia, oznam na Policajné
riaditeľstvo o konaní verejného cvičenia zboru hasičstva z povolania,
výmer, správa z verejného cvičenia, oznámenie o zahájení VIII.
samaritánskeho kurzu, výmer.

es
ta

Br
at

1936
Oznámenie
na
Policajné
riaditeľstvo
o
zaradení
prednášky
do
prednáškového cyklu zboru na tému: "Požiaropolícia, bezpečnostné
predpisy a hasičstvo", oznam o konaní 69. riadneho Valného zhromaždenia,
hlásenie o poistení členov zboru proti úrazu, žiadosť o zmenu stanov,
pozvánka na slávnostné otvorenie Domu hasičov a záchrancov v budove na
rohu Radlinského ul., žiadosť o povolenie usporiadania spoločenského
večera z príležitosti otvorenia Domova hasičov a záchrancov, výmer,
oznam
na
Policajné
riaditeľstvo
o
slávnostnom
zahájení
IX.
samaritánskeho kurzu, oznam o konaní vianočnej nádielky vdovám po
zomrelých hasičoch.

Ar

ch

ív

m

1937
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní riadnej zborovej schôdze,
zoznam
funkcionárov
zaslaný
na
Policajné
riaditeľstvo,
výpoveď
záchranného mužstva o pomeroch na bratislavskej záchrannej stanici,
sťažnosť na veliteľa zboru adresovaná prezidentovi republiky, potvrdenie
voľby funkcionárov spolku, hlásenie na Policajné riaditeľstvo o kúpe a
prevzatí nového záchranného auta, prípis z kancelárie prezidenta
republiky o príslušnom postupe záležitostí spolku, sťažnosť členov zboru
na veliteľa zboru zaslaná kancelárii prezidenta republiky, odpoveď z
kancelárie prezidenta republiky, šetrenie vo veci V. Šolca - prípis z
Mestského notárskeho úradu na Prezídium Policajného riaditeľstva,
oznámenie na Policajné riaditeľstvo o konaní záverečného cvičenia zboru,
Policajné riaditeľstvo informuje Prezídium Mestského notárstva o stave
šetrenia vo veci V. Šolca - veliteľa zboru, oznam o zahájení X.
samaritánskeho kurzu, hlásenie na Policajné riaditeľstvo o vianočnej
nádielke sirotám po hasičoch.

1938
Úradný záznam o zhromaždení prepustených hasičov, oznam o konaní 71.
riadneho Valného zhromaždenia, výmer, šetrenie vo veci V. Šolca, prípis
z Krajinského úradu na Policajné riaditeľstvo o revízii hospodárenia
spolku, správa k novinárskemu článku v časopise "Slovák", zoznam
funkcionárov, Prezídium Krajinského úradu zasiela správu o finančnom

hospodárení Policajnému riaditeľstvu, sťažnosť na provizórneho veliteľa
zboru zaslaná Krajinskému úradu, výťahy zo zápisnice z mimoriadneho
Valného zhromaždenia, oznam na Policajné riaditeľstvo o usporiadaní
samaritánskeho kurzu, výťah zo zápisnice s menami funkcionárov zaslaný
Policajnému riaditeľstvu.

Br
at

is

la

vy

1939
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie pouličnej zbierky na deň
02.02.1939, výmer s uvedením stánkov, Krajinský úrad - ustanovenie
správcu majetku, zápisnica o odovzdaní majetku spolku novému správcovi,
zoznam majetku, vyúčtovanie verejnej zbierky, rozpustenie spolku odvolanie, oznam o konaní 72. Valného zhromaždenia, žiadosť o povolenie
verejnej zbierky (Trnávka), výmer, vyúčtovanie verejnej zbierky,
hlásenie o príčine prepustenia hasičov zo zboru Prezídiu Ministerstva
vnútra od Policajného riaditeľstva, žiadosť o povolenie verejnej
zbierky, zápisnica s B. Kolárikom - prepusteným zamestnancom zo zboru,
výmer na usporiadanie oslavy k 10. výročiu založenia Dobrovoľného
hasičského zboru v Trnávke, svedectvo o B. Kolárikovi, Krajinský úrad
predkladá Policajnému riaditeľstvu žiadosť o predisponovanie hasičského
príspevku,
žiadosť
o
povolenie
poriadania
záverečného
cvičenia,
pozvánka, úradný záznam o vydaní vily Michaelis do prenájmu štátnemu
úradníkovi, prenajatie vily štátnym úradníkom.

es
ta

1940
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní schôdze zboru, oznam na
Policajné riaditeľstvo o poriadaní plesu, žiadosť o povolenie reklamy
plesu, výmer, žiadosť o povolenie verejnej zbierky, výmer, úradný záznam
o povolení a priebehu pouličnej zbierky, správa o činnosti zboru,
osvedčenie o spolku.

ch

ív

m

1941
Správa o činnosti spolku, oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní
Valného zhromaždenia v Trnávke, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia,
prezenčná listina, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie
pouličnej zbierky, výmer, správy o činnosti, vyúčtovanie pouličných
zbierok.

Ar

1942
Správa o činnosti za január, február,
verejnej pouličnej zbierky z r. 1940,
vyúčtovanie verejnej zbierky z r. 1941,
zbierky, výmer na túto zbierku, pozvanie
hlásenie z Valného zhromaždenia.

marec, žiadosť o vyúčtovanie
správa o činnosti za apríl,
žiadosť o povolenie podomovej
na Valné zhromaždenie, úradné

1943
Oznam na Ministerstvo vnútra o založení "Slovenského dobrovoľného
hasičského spolku v Bratislave" s priloženými stanovami, žiadosť na
Policajné riaditeľstvo o povolenie slávnosti, žiadosť o povolenie

pouličnej zbierky na 8. a 9. mája,
zbierky, vyúčtovanie pouličnej zbierky.

urgencia

vyúčtovania

pouličnej

la

vy

1944
Správa o činnosti za rok 1943, pozvánka na Valné zhromaždenie, uvedenie
programu, výmer, žiadosť o schválenie stanov, preukazy pre členov
spolku, žiadosť spolku adresovaná ministrovi Alexandrovi Machovi,
Policajné
riaditeľstvo
informuje
spolok
o
potrebe
predloženia
novoupravených
stanov,
žiadosť
o
schválenie
stanov
predložená
Ministerstvu vnútra, prezenčná listina z Valného zhromaždenia.

Br
at

is

1945
Spolok podáva dobrozdanie o členoch spolku na Policajné riaditeľstvo, že
sa nezúčastnili protištátnej činnosti, spolok žiada o udelenie štátnej
subvencie, oznam na Veliteľstvo NB o zvolaní Valného zhromaždenia,
pozvanie na Valné zhromaždenie, výmer, výťah zo zápisnice z Valného
zhromaždenia, žiadosť o schválenie stanov, vyplnené dotazníky.
1946
Žiadosť spolku na Povereníctvo vnútra o príspevky na vecné potreby,
doplnenie žiadosti o schválenie stanov, schválenie zmeny stanov spolku
Povereníctvom vnútra.

m

es
ta

1947
Informácie o existencii spolku, žiadosť o povolenie usporiadania
verejného útokového cvičenia na budovu hotela Carlton a letnú slávnosť
spojenú s tancom, výmer, zápisnica napísaná pri otváraní verejnej
pouličnej zbierky, nahlásenie výsledkov verejnej pouličnej zbierky,
pozvanie na otvorenie fotovýstavy pod názvom "Požiarna a záchranná
služba vo fotografii", oznam na NB o konaní Valného zhromaždenia,
žiadosť spolku o povolenie pouličnej zbierky, výmer, výpis zo správy o
činnosti zboru, zoznam členov.

ch

ív

1948
Predloženie správ, dotazníkov a zoznamov činných členov spolku NV,
oznámenie o činiteľoch spolku, nahlásenie funkcionárov.

Ar

1950
Žiadosť spolku na ÚNV - bezpečnostný referát o schválenie novozvolených
funkcionárov, zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia.
1951
Žiadosť o schválenie zmeny stanov, výťah zo zápisnice z Valného
zhromaždenia.
1953
Oznam na ÚNV III - referát pre veci vnútorné o založení miestnych a
závodných jednôt Čsl. zväzu hasičstva, výmer, nahlásenie funkcionárov.

Inventár "Dobrovoľného hasičského zboru".
Inventár vily "Michaelis" pri odovzdaní mestu Bratislave.

Tlač

is

la

vy

1937, 1938, 1947
Výstrižky z novín, plagát o poriadaní letnej slávnosti.
Zjazdový a programový sprievodca celoštátneho zjazdu čsl. hasičstva 1937.

H - 72a

Br
at

Domov dobrovoľných hasičov a záchranárov

es
ta

Spolok bol založený v r. 1926, znovuobnovený v r. 1948 a podľa
hlásenia z r. 1954 sa stal súčasťou novej dobrovoľnej organizácie čsl.
hasičstva.
"Domov"
bol
združením
nepolitickým
a
jeho
cieľom
bola
starostlivosť
o
bytové
otázky
členov
Dobrovoľného
hasičského
a
záchranného zboru v Bratislave. Podľa údajov z roku 1948 bol súčasťou
Dobrovoľného hasičského a záchranného zboru v Bratislave.

1932

Stanovy.

Spisy

ív

m

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

ch

1945
Žiadosť o schválenie stanov spolku.

Ar

1947
Výmer o rozpustení spolku, schválenie stanov spolku.
1948
Schválenie stanov spolku, pozvánka na Valné zhromaždenie, výmer o Valnom
zhromaždení, úradné hlásenie o priebehu Valného zhromaždenia, dotazník o
činnosti spolku, zoznam podporujúcich a činných členov.

1951 - 1954
Zisťovanie činnosti a trvania spolku.

H - 73
Dobrovoľný hasičský zbor Vajnory

vy

1951
Výťah zo zápisnice z Valného zhromaždenia.

is

1950
Oznam na ÚNV o konaní riadneho Valného zhromaždenia.

la

Písomný materiál

Br
at

1951
Zoznam funkcionárov MJ - ČSM, zánik DHS, premena na MJ - ČSH, žiadosť o
schválenie zmeny stanov.

es
ta

1952
DHS - zánik - ŠH so sídlom v Prahe bol ohlásený za dobrovoľnú
organizáciu v dôsledku čoho sa všetky hasičské orgány stávajú
dobrovoľnými.
1953

Premenovanie z DHS na MJ - ČSH.

m

Dobrovoľný hasičský zbor v Karlovej Vsi a na Kolibe

ív

1944
Stanovy DHS v Karlovej Vsi a na Kolibe.

Ar

ch

1951
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Spisy

1944
Platobný rozkaz na dávku za úradné výkony vo veciach správnych,
schválenie zmeny stanov Ministerstvom vnútra, Policajné riaditeľstvo
žiada zaslanie spisov spolku na Okresný úrad v Bratislave.
1945
Zaslanie spisov na Okresný úrad v Bratislave.

1946
Výkaz činnosti za minulý rok.

vy

1947
Oznámenie na Okresné veliteľstvo NB I. o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, úradné hlásenie o zabavení časopisu "Práca", doručenie
schválených stanov.

Br
at

1951
Žiadosť o schválenie zmeny stanov.

is

1949
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

la

1948
Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

1952
Vyhlásenie Čsl. zväzu hasičstva so sídlom v Prahe za dobrovoľnú
organizáciu.

es
ta

1953
Výmer na rozpustenie spolku a jeho zaradenie do dobrovoľnej organizácie.

H - 75

m

Dobrovoľný hasičský zbor - Rača

Písomný materiál

ch

ív

1944
Stanovy spolku DHS, zmena stanov.

Ar

1944
Žiadosť o povolenie vylepovania plagátov z príležitosti slávnosti k 65.
výročiu existencie DZH.
1945

Úprava stanov.
1946
Dotazník s menami funkcionárov, schválenie zmeny stanov.
1947
Zmena stanov, schválenie stanov.

1948
Hlásenie spolku, nahlásenie mien funkcionárov.

vy

1951
Zoznam funkcionárov, oznam o konaní Valného zhromaždenia, schválenie
zmeny stanov.

la

1952
Premena z DSH na dobrovoľnú organizáciu MJ - ČSH, vyradenie zo
spolkového registra, zoznam novozvolených funkcionárov.
1953

Br
at

is

Premena na MJ - ČSH.
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Dobrovoľný hasičský zbor - Prievoz

es
ta

1951
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Písomný materiál

1945
ONV - výzva na spolok o úprave stanov, dotazník s menami funkcionárov.

m

1946
Doručenie schválených stanov, schválenie stanov, zmena stanov,
schválenie zmeny stanov.

ch

ív

1948
Hlásenie spolku o funkcionároch a účeloch spolku.
1951
Zoznam funkcionárov, žiadosť o schválenie stanov, zoznam členov.

Ar

1952
Premena pomenovania z DHS na Miestnu jednotu čsl. zväzu hasičstva.
1953
Premenovanie z DHS na MJ - ČSH Prievoz.

Dobrovoľný hasičský zbor - Petržalka

1922, 1927, 1928, (1931 - doplnok)
Stanovy, organizačné a služobné pravidlá dobrovoľného hasičského zboru v
Petržalke.

vy

1933
Zápisnica z Valného zhromaždenia z januára a júna, prezenčná listina.

la

1934
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

is

1948

Br
at

Zápisnica.

Písomný materiál

es
ta

1932
Oznámenie na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výročná správa spolku, žiadosť o povolenie zbierky, žiadosť o povolenie
slávnosti, žiadosť o povolenie verejnej zbierky, oprávnenie na svätenie
motorovej striekačky, oznam na Policajné riaditeľstvo o posviacke novej
striekačky, zbieracie hárky, zúčtovanie zbierky, oznam na Krajinský úrad
o cudzích štátnych úradníkoch a ich občianstve.

m

1933
Žiadosť o povolenie oslavy k 60. výročiu založenia spolku, program
slávnosti, výmer na povolenie slávnosti, oznam o poriadaní slávnostného
Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie o slávnosti.

ív

1934
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, výročná
správa spolku.

ch

1936
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, správa z
Valného zhromaždenia.

Ar

1937
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní
na Krajinský úrad o vydanie povolenia
ktorých sa má použiť na stavbu hasičského
verejnej zbierky na hasičské skladište,
ŠtB ohľadom verejnej zbierky - doplnenie.
1938

Valného zhromaždenia, žiadosť
na odpredaj blokov, výnos z
skladišťa, žiadosť o povolenie
oznam na detektívne oddelenie

Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, výročná
spolková správa - nahlásenie funkcionárov.
1942
Úradný záznam a nariadenie o podaní správy o Valných zhromaždeniach z
posledných rokov.

vy

1947
Schválenie zmeny stanov, doručenie schválených stanov.

is

la

1948
Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia na Riaditeľstvo NB, výmer,
dotazníky, oznámenie hlavných údajov o spolku, zoznam činných členov
DHS, správa o poslednom Valnom zhromaždení a o činnosti spolku, zoznam
funkcionárov.

Br
at

1949
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, správa o priebehu Valného
zhromaždenia, zoznam členov, výkaz o činnosti spolku, dotazník.

es
ta

1951
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, zoznam členov,
žiadosť o schválenie zmeny stanov, zápisnica z ustanovujúceho Valného
zhromaždenia.
1952
Premena na dobrovoľnú organizáciu z DHS na MJ - ČSH.

m

1953
Zánik spolku DHS a premena na MJ - ČSH.

H - 78

ív

Dobrovoľný hasičský zbor - Trnávka

Ar

ch

Bol založený v r. 1929, jeho stanovy boli schválené v r. 1930.
Cieľom členov spolku bolo pomáhať pri požiaroch, povodniach a iných
živelných katastrofách. Nebola to samostatná organizačná jednotka,
patrila do Hasičskej okresnej jednoty, ktorej predpismi sa aj riadili.
Bol to spolok nepolitický.
Spolok žil aj na vysokej kultúrnej úrovni, poriadal zábavy,
tanečné a čajové popoludnia, divadelné predstavenia. Spolok žiadal o
štátnu subvenciu na zlepšenie svojej finančnej situácie a poriadal aj
verejné a pouličné zbierky. Spolok v r. 1947 zanikol - bol rozpustený,
ale ako ostatné spolky znovu požiadal o schválenie stanov v r. 1949 a
existoval až do r. 1952, kedy prešiel aj s ostatnými hasičskými spolkami
medzi členov dobrovoľných organizácií.

1930
Stanovy spolku.

vy

1930 - 1952
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčné listiny.

Písomný materiál

is

la

1930
Utvorenie spolku DHS v Trnávke - oznámenie Krajinskému úradu, žiadosť o
povolenie tanečnej zábavy, výmer na tanečnú zábavu, žiadosť na Policajné
riaditeľstvo k usporiadaniu čajového večierka.

Br
at

1931
Schválenie stanov Krajinským úradom, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o
povolenie konania výročného zhromaždenia, výmer.

es
ta

1932
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie na zaplatenie divadiel v
maďarskej reči, povolenie - výmer, oznam na Policajné riaditeľstvo o
poriadaní Valného zhromaždenia, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o
povolenie usporiadania pochodového cvičenia s hudbou, výmer.
1933
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, oznámenie
Policajnému riaditeľstvu hlavných funkcionárov.

m

1934
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, žiadosť o
zmenu stanov, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie vyhotovenia
spolkovej zástavy.

ch

ív

1935
Prípis, ktorým boli zaslané zápisnice a prezenčné listiny z Valného
zhromaždenia, zoznam funkcionárov, úradný záznam o zapožičaní peňazí z
pokladne, žiadosť na Krajinský úrad o používaní zástavy, záznam o
požičiavaní peňazí z pokladne, zoznam osôb, čo si peniaze požičiavali.

Ar

1936
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, žiadosť
na Policajné riaditeľstvo o zakročenie pri machináciách s peniazmi z
pokladne, hlásenie spolku na Policajné riaditeľstvo o zmene veliteľa.

1937
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
dotazník.

1938
Oznam na policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
poistenie spolkového majetku (spolkov, ktorých ústredie je mimo správnej
oblasti Slovenska), dotazník.

la

vy

1939
Správa spolku na Policajné riaditeľstvo o bezmajetnosti spolku, výmer na
riadne Valné zhromaždenie, oznam na Policajné riaditeľstvo o poriadaní
Valného zhromaždenia dňa 5.VIII., výmer na Valné zhromaždenie, oznam o
konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia, výmer, oznámenie o poriadaní
oslavy 10. výročia trvania zboru na Policajné riaditeľstvo, pozvánka na
oslavy, zúčtovanie 7 zbieracích hárkov, dotazník o funkcionároch.

Br
at

is

1940
Prípis o zaslaní zápisnice a prezenčnej listiny, žiadosť na Policajné
riaditeľstvo o povolenie podpornej zbierky v obvode Dornkappel,
Policajné riaditeľstvo žiada Ministerstvo vnútra o vyhovenie žiadosti
spolku, zamietnutie žiadosti, dotazník s menami funkcionárov.
1941
Žiadosť o povolenie podomovej zbierky.

es
ta

1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z Valného
zhromaždenia, prípis o zaslaní zápisnice a prezenčnej listiny,
dotazníky.

m

1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, prípis o zaslaní
prezenčnej listiny, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia.

ív

1944
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, úradné hlásenie,
prípis o zaslaní zápisnice a prezenčnej listiny z Valného zhromaždenia.

ch

1946
Informácie spolku na Oblastné veliteľstvo Národnej bezpečnosti o
existencii spolku.

Ar

1947
Rozpustenie spolku, výmer o rozpustení spolku.
1949
Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia, schválenie stanov.

1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, výkaz o činnosti zboru,
dotazník.

1951
Žiadosť o schválenie stanov.
1952
Prechod zboru do dobrovoľnej organizácie.

la

vy

1953
Premena DHS - Trnávka na Miestnu jednotu v Čsl. zväze hasičstva s
nahlásením funkcionárov, výmer.

is
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Slovenský hokejový zväz

Ar

ch

ív

m

es
ta

Br
at

Spolok bol založený dňa 16.01.1939 v Bratislave. Predtým jeho
ústredie bolo v Prahe, a to od r. 1923. Spolok v Bratislave sídlil na
Tehelnom poli - Zimný štadión. Jednacia reč bola slovenská.
Slovenský hokejový zväz bol športovým spolkom a toto náležite
reprezentoval pod vedením dr. Brežného (?), Poľanyiho (?) a iných. Bola
to široko rozvetvená organizácia, ktorá v sebe združovala 4 hokejové
župy:
1/ západoslovenskú - v Bratislave,
2/ stredoslovenskú - v Žiline,
3/ Pohronskú - v Banskej Bystrici,
4/ Tatranskú - v Prešove.
Z týchto každá mala svoje kluby ako napr. v r. 1943 západoslovenská župa
mala 14 klubov, stredoslovenská 8 klubov, Pohronská 5 klubov a Tatranská
8 klubov. Okrem toho bol 1 klub rozhodcov, ktorý taktiež združoval 4
odbočky, a to opäť:
1/ západoslovenskú v Bratislave,
2/ stredoslovenskú v Žiline,
3/ Pohronskú v Banskej Bystrici
4/ Tatranskú v Prešove.
Zväz svoju činnosť zvyšoval tým, že svoje kluby propagoval a
uvádzal aj v medzištátnych stretnutiach s najvyspelejšími hokejovými
celkami sveta. Tak napr. r. 1943 sa uskutočnili 2 medzištátne zápasy
Bratislavy s Nemeckom a Švajčiarskom. Vo Švajčiarsku bratislavské
mužstvo odohralo ešte 7 zápasov, ktoré bez nadsadenia pôsobilo veľmi
priaznivo na vzostup bratislavského mužstva, nakoľko Švajčiarsko ešte aj
v tomto období patrilo medzi prvé na svete.
Okrem toho sa zväz snažil získať niekoľkých najlepších európskych
hokejistov. Toto sa im podarilo napr. pri získaní J. Malečka. Zväz
príkladne popularizoval tento šport, ktorý dnes našich reprezentantov
vysoko hodnotí v celosvetovom meradle, šíri jeho popularitu v každej
oblasti, čo možno vidieť zo stále rastúceho počtu klubov v jednotlivých
župách.
Materiál sa zachoval čiastočne, chýbajú stanovy(?!).

1945
Stanovy.

vy

1942 - 1943
Výkaz o činnosti spolku, v tom sú obsiahnuté aj správy tajomníka,
hospodára, ligového referenta, náčelníka západoslovenskej župy atď., I.
- II. exemplár.

la

1943
Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 17.10.1943, prezenčná listina,
zoznam členov spolku ku dňu 17.10.1943.

Br
at

is

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina, správy jednotlivých
žúp, správa o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa
25.11.1945.

es
ta

1946
Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia, správy o činnosti spolku,
správa revízorov o výsledku revízie prevedenej za dobu od 01.10.1945 do
13.09.1946, správa pokladníka za rok 1945-46, osobné dáta funkcionárov,
zápisnica z Valného zhromaždenia.

Písomný materiál

m

1939
Žiadosť o schválenie stanov, oznam na Policajné riaditeľstvo o poriadaní
schôdze športových klubov.

ív

1940
Predloženie stanov na schválenie Krajinskému úradu a Ministerstvu
vnútra.

ch

1941
Výzva Policajného riaditeľstva na spolok o vyplnenie výkazu o činnosti
spolku, výzva na platenie dávky za úradné úkony, povolenie vylepovania
plagátov.

Ar

1942
Žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o povolenie vylepovania
plagátov, úradné hlásenie z hokejového zápasu Bratislava - Berlín, o
neprístojnom chovaní obecenstva a hráčov.

1943
Ústredňa štátnej bezpečnosti - hlásenie na Policajné riaditeľstvo o
priebehu zápasu Bratislava - Berlín, tresty hráčom - hlásenie hokejového
klubu Policajnému riaditeľstvu, oznam o konaní Valného zhromaždenia,

výmer, úradné hlásenie
vylepovania plagátov.

z

Valného

zhromaždenia,

žiadosť

o

povolenie

1944
Žiadosť spolku o povolenie vylepovania plagátov, výkaz o stave spolku,
žiadosť o povolenie vylepovania plagátov "Majstrovstvo SHS".

is

la

vy

1945
Oznam spolku na Policajné riaditeľstvo o bezúhonnosti členov spolku,
žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie vylepovania plagátov,
oznam spolku o konaní Valného zhromaždenia, pozvánka na Valné
zhromaždenie, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, oznam spolku na
Policajné riaditeľstvo o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia,
dotazník, žiadosť spolku na Povereníctvo vnútra o povolenie ďalšej
činnosti.

es
ta

Br
at

1946
Žiadosť spolku o povolenie celoslovenskej zbierky na výstroj hokejových
klubov SHS, zaslanie dotazníkov a úradného hlásenia z Valného
zhromaždenia - prípis - výzva Policajného riaditeľstva k predloženiu
stanov spolku a ostatných príloh, Povereníctvo vnútra zamieta žiadosť o
povolenie zbierky, žiadosť spolku o povolenie vylepovania plagátov z
príležitosti medzinárodného turnaja o Dunajský pohár, dotazníky, oznam o
konaní Valného zhromaždenia, dotazníky, oznam na Policajné riaditeľstvo
o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia, žiadosť spolku o schválenie
stanov, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia.

m

1947
Schválenie stanov Povereníctvom vnútra, výťah zo zápisnice Valného
zhromaždenia (27.04.1947), oznam o konaní mimoriadneho Valného
zhromaždenia, zaslanie dotazníkov.

ív

1948
Hlásenie spolku o dôležitých údajoch a zoznam funkcionárov.

Ar

ch

1951
Povereníctvo vnútra - oznam o zániku spolku, záznam o spolku.

Tlač
1945

Plagát.

1950
Urgencia NV o potrebe konania Valného zhromaždenia - obežník.

H - 80
Športový klub hostinských zamestnancov v Bratislave

is

la

vy

Spolok bol založený v roku 1945, jeho hlavným cieľom bolo pestovať
šport ako futbal, atletiku, hádzanú, tenis a ostatné športy. K tomuto im
mali slúžiť spoločné cvičenia, výlety, usporiadanie verejných závodov,
odborné prednášky, poriadanie zábav, divadiel a slávností. Svedectvom
tohoto bolo poriadanie futbalových zápasov, z ktorých sú v materiáloch
zahrnuté plagáty a iné.
Spolok bol nepolitického charakteru.
Materiál je takmer úplný, sústreďuje sa čiste na korešpondenciu s
nadriadenými orgánmi. Pri spracúvaní sme ponechali plagátové tlačivá pri
spisoch, nakoľko sa jedná o malé množstvá.
Spolok zanikol v roku 1949.

Br
at

1945
Správa o prvom Valnom zhromaždení čašníckeho športového klubu, ktoré sa
konalo dňa 03.10.1945 v Bratislave, prezenčná listina.

es
ta

1945
Stanovy športového klubu hostinských zamestnancov so sídlom v
Bratislave, vydané dňa 03.10.1945 Slovenským futbalovým zväzom v
Bratislave.

Spisový materiál

m

1945
Žiadosť o schválenie stanov, plagát k futbalovému stretnutiu, žiadosť o
povolenie vylepovať plagáty, výzva na platenie dávky, predvolanie
strany.

Ar

ch

ív

1946
Oznámenie o 1. Valnom zhromaždení, správa o poriadaní Valného
zhromaždenia, potvrdenie o prijatí zásielky, výzva o doplnenie stanov,
plagát k medzinárodnému futbalovému stretnutiu hostinských zamestnancov,
žiadosť o cenzurovanie a vyvesenie plagátov, výzva na zaplatenie dávky a
vyvesenie plagátu, žiadosť o vyvesenie plagátu k 1. veľkému majálesu,
plagát k majálesu, druhá výzva o doplnenie stanov, potvrdenka o prijatí
zásielky.

1947
Posledná výzva o doplnenie stanov, oznámenie o konaní Valného
zhromaždenia, výmer, ďalšia výzva o doplnenie stanov, výzva o doplnenie
stanov novými bodmi, správa o nepovolenej spolkovej činnosti.
1949

Potvrdenka o dodržaní zásielky, správa o zániku spolku, žiadosť o
vyšetrenie príčiny zániku spolku, správa o príčine zániku spolku.

vy

1950
Výzva k usporiadaniu Valného zhromaždenia.

H - 81

la

Spolok chovateľov poštových holubov

ch

ív

m

es
ta

Br
at

is

Spolok CHPH bol v Bratislave založený prvýkrát v r. 1945, v r.
1949 boli schválené stanovy spolku (preložené z češtiny). Cieľ a účely
spolku boli uvedené v stanovách a týkali sa všetkých chovateľov
poštových holubov. Ich úlohou bolo šíriť medzi členmi spolku znalosti o
poštovom holubovi, "získavať skúsenosti pri jeho chove a cvičení". Z
tohoto dôvodu bolo potrebné poriadať prednášky, každoročne cvičenia a
závodné lety, ktoré slúžili výcviku poštových holubov pre šport i pre
spravodajskú činnosť na obranu vlasti. Okrem toho poriadal spolok
výstavy alebo prehliadky v časovom období, kedy sa poriadalo Valné
zhromaždenie Ústredného zväzu spolku chovateľov poštových holubov v
Prahe, kam aj týchto holubov posielali.
Spolok dôsledne plnil svoje povinnosti, medzi ktoré nemalou mierou
prispieval spolkový cvičiteľ poštových holubov. Menovaný spolok mal
veľmi presnú evidenciu chovateľov a tiež cvičených holubov, čo
každoročne zasielal nadriadeným orgánom, nakoľko spolok a chovatelia
boli povinní v prípade potreby kedykoľvek na požiadanie politickej a
vojenskej správy informovať týchto o stave chovu, ako aj v prípade
mobilizácie alebo vojny odovzdať žiadaný počet cvičených poštových
holubov pre tieto ciele, buď v mieste chovu alebo tam, kde to určí
vojenská správa. Z tohto dôrazne vyznieva dôležitosť spolku, a tak v r.
1952, kedy prišlo k preraďovaniu spolkov do masovo-politických alebo
dobrovoľných organizácií, bol spolok chovateľov poštových holubov
zaradený do organizácie Zväzarmu.
V Bratislave boli neskôr dva spolky, a to v Bratislave samotnej
por. č. 0244, ktorý existoval od r. 1947 a na Trnávke, ktorý sa utvoril
v r. 1950. Oba tieto spolky boli začiatkom r. 1953 ako nám to vravia
knihy - spolkové katastre, preradené do Zväzarmu.

Ar

1949
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Písomný materiál
1950

Stanovy.

1949
Žiadosť o schválenie stanov + hlásenie nezávadnosti funkcionárov,
oznámenie o konaní Valného zhromaždenia na NB, výmer, dotazník, zoznam
členov - chovateľov a evidenčné listy.

Br
at

is

la

vy

1950
Oznam predsedovi o schválenie stanov, nariadenie Povereníctva chovateľov
poštových holubov o odstránení závad, vyhláška o zákaze chovu krížencov
poštových holubov, upozornenie pre chovateľov holubov, smernice pre
prevádzanie
kontrol
chovateľov
poštových
holubov,
hlásenie
na
bezpečnostný referát o zaslaní horeuvedených nariadení - upozornení,
oznam z ÚNV, že vyhláška o zákaze chovu krížencov nebola vydaná, referát
pre veci vnútorné a bezpečnosť žiada o schválenie vyhlášky o zákaze
chovu krížencov poštových holubov, predloženie evidenčných listov
chovateľov poštových holubov, zaslanie zoznamu chovateľov poštových
holubov na Ministerstvo národnej obrany, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, upozornenie pre chovateľov poštových holubov z ÚNV o
možnosti chovu poštových holubov len tým čsl. príslušníkom, ktorí sú
členmi niektorého spolku chovateľov.

es
ta

1951
Záznam z Valného zhromaždenia z r. 1950 zaslaný na Ústredný národný
výbor, výbor SNB odd. spolkové.
1952
Oznam na Ústredný národný výbor o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
dotazníky, správa o priebehu Valného zhromaždenia, zoznam členov spolku,
výkaz činnosti a trvania spolku, zoznam funkcionárov, správa o činnosti
spolku, preradenie spolku do Zväzarmu.

ív

m

1955
Udanie adresy spolku na Obvodný národný výbor Bratislava - Nivy.

ch

Spolok chovateľov poštových holubov - Trnávka 0421

1950

Ar

Stanovy spolku.
1951
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Písomný materiál
1950

vy

Spolok chovateľov poštových holubov Bratislava - Trnávka - oznam o
konaní
Valného
zhromaždenia,
výmer,
predloženie
stanov
spolku,
preskúmanie politickej spoľahlivosti činiteľov spolku, dotazník s
vyplnením údajov o funkcionároch, zápisnica zo zakladajúceho Valného
zhromaždenia, prezenčná listina, predloženie stanov na schválenie
Krajskému veliteľstvu ŠtB, z politických dôvodov zvolenie nového
podpredsedu spolku, zaslanie likvidačných listov spolku chovateľov
poštových holubov.

Br
at

is

la

1951
Hlásenie na Povereníctvo vnútra o bývalom predsedovi, ktorý bol zosadený
z politických dôvodov, dotazník s vyplnenými údajmi o funkcionároch
spolku, Povereníctvo vnútra schvaľuje stanovy spolku, doručenie stanov
spolku predsedovi spolku, oznam na Krajské veliteľstvo NB o konaní
Valného zhromaždenia, výkaz činnosti spolku za rok 1951, zoznam
chovateľov.

es
ta

1952
Nariadenie o vykonaní súpisu majetku, zoznam funkcionárov, príkaz od
referenta pre vnútorné veci, aby bol spolok preradený do Zväzarmu pretvorenie sa na dobrovoľnú organizáciu, začlenenie do niektorej
masovej organizácie, zoznam chovateľov poštových holubov.

H - 82

Bratislavský cirkevno-hudobný spolok kostola
"Ku sv. Martinovi"

ch

ív

m

Spolok bol založený ešte v r. 1883, svoje dlhoročné pôsobenie
slávil v novembri v r. 1933 na slávnostnom Valnom zhromaždení. Spolok
bol nepolitického charakteru. Jeho cieľom bolo združiť milovníkov hudby
a spevu a týmito prejavmi zvýšiť hodnotu bohoslužby. Podobné spolky boli
zakladané aj pri iných kostoloch. Spolok jestvoval až do r. 1952, kedy
zanikol, resp. sa pretvoril na chrámový spevokol pri Dóme sv. Martina.
Písomný materiál je neúplný.

1923

Ar

Stanovy spolku.
1931
Výkaz o činnosti za rok 1930, zápisnica o priebehu Valného zhromaždenia.
1932
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti za rok 1931.
1933

Správa o priebehu Valného zhromaždenia, nahlásenie členov výboru, výkaz
o činnosti.

1935
Výkaz o činnosti, správa o priebehu Valného zhromaždenia.
1937

la

Hlásenie o činnosti spolku.

Br
at

1940
Správa o činnosti za rok 1939.

is

1939
Správa o činnosti za rok 1938.

vy

1934
Výkaz o činnosti, správa o priebehu Valného zhromaždenia.

1944
Správa o činnosti za rok 1943, správa o priebehu Valného zhromaždenia.

es
ta

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia - mimoriadneho.
1950
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1951
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

ív

m

1952
Zápisnica o zániku spolku, resp. pretvorení na chrámový spevokol pri
Dóme sv. Martina, zápisnica z výborovej schôdze o odovzdaní majetku po
zaniknutom spolku.
1929 - 1936

ch

Ročné zúčtovanie spolku.

Ar

1929
Oznam o konaní Valného zhromaždenia a o jeho priebehu.
1930
Hlásenie o priebehu Valného zhromaždenia.
1931
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1932
Oznam o konaní Valného zhromaždenia.

1933
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, žiadosť spolku o povolenie
vystúpenia cudzích štátnych príslušníkov, oznam o konaní slávnostného
Valného zhromaždenia z príležitosti 100-ročného trvania spolku, hlásenie
z tohoto zhromaždenia, výmer.

la

vy

1934
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, Policajné riaditeľstvo žiada
predloženie výročnej správy, urgencia výročnej správy.

is

1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov.

Br
at

1936
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov, Policajné
riaditeľstvo žiada predloženie výročnej správy.
1937
Potvrdenie o konaní kostolného koncertu, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov.

es
ta

1938
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, žiadosť na Policajné
riaditeľstvo o povolenie cirkevného koncertu, žiadosť o povolenie
vylepovania plagátov, žiadosť o povolenie koncertu cudzích štátnych
príslušníkov, výmer.

m

1939
Žiadosť spolku o vydržiavanie týždenných skúšok svojho spevokolu, oznam
o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

ív

1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov, dotazník.

ch

1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

Ar

1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer na Valné zhromaždenie,
dotazníky, nahlásenie funkcionárov.
1944
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov, dotazníky,
záznam o spolku.
1945
Žiadosť o schválenie zmeny stanov.

1946
Predloženie stanov ku schváleniu, dotazníky.
1948
Žiadosť o povolenie vyvesenia plagátov, nahlásenie dôležitých údajov o
spolku.

vy

1949
Žiadosti o povolenie vyvesovania plagátov.

la

1950
Urgencia Národného výboru na spolok ohľadne Valného zhromaždenia.

Br
at

is

1951
Nahlásenie funkcionárov spolku, záznam o spolku ohľadne Valného
zhromaždenia, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

es
ta

1952
Zisťovanie majetku, potvrdenie o tom, že Rímsko-katolícky farský úrad
pri Dóme sv. Martina prebral majetok zaniknutého cirkevno-hudobného
spolku sv. Martina, dotazníky, oznam o likvidačnej schôdzi, zoznam
členov spolku.

H - 83

Hudobný a dramatický spolok

Ar

ch

ív

m

"Hudobný a dramatický spolok pre Slovensko" bol založený 17.
novembra 1919. Kancelária spolku bola na Batthányiho nábreží č. 4
(Rázusovo nábr.) v Bratislave. Úlohou spolku bolo vydržiavať Hudobnú (a
dramatickú) školu pre Slovensko v Bratislave, ďalej mal za úlohu hľadať,
vyučiť a predviesť talenty spevu, hudby a drámy a napomáhať tvorbe
hudobného a dramatického umenia.
Na Valnom zhromaždení v r. 1945 pri príležitosti 25. výročia
založenia spolku sa funkcionári uzniesli na znovuvybudovaní Hudobnej
školy, organizačne, technicky aj pedagogicky. Dňa 16. júla 1945 bolo
uskutočnené rozdelenie majetku spolku medzi Štátne konzervatórium a
Hudobnú školu podľa zákona o poštátnení Hudobnej akadémie na Štátne
konzervatórium. Štátne konzervatórium sa presťahovalo do Reduty a
Hudobná škola na Františkánske nám.1 (Diebrovovo nám.). Hudobná škola od
r. 1945 bola omnoho viac vyhľadávaná záujemcami o hru na ten-ktorý
hudobný nástroj a získavala si postupne väčšiu vážnosť.
Od r. 1937 až do r. 1948 bol predsedom spolku dr. Vladimír Trslín.
Po jeho smrti r. 1948 nastúpil na jeho miesto Štefan Hoza, ktorý je v
hudobnom dianí činný dodnes. V r. 1948 mala Hudobná škola miestnosti až
na štyroch miestach Bratislavy - na Františkánskom nám. (Diebrovovo
nám.), na Kapitulskej ul., na Dunajskej ul. a na Palisádach. Toto
ubytovanie bolo dočasné.

is

la

vy

Stanovy spolku boli takmer každoročne obnovované. Spolok zanikol
dňa 22. apríla 1952 po dohode členov o dobrovoľnom rozchode.
Vo fonde "Hudobného a dramatického spolku" sa nachádzajú záznamy o
schválení stanov spolku, volení funkcionárov, voľby výboru, žiadosti a
oznámenie finančného fondu spolku, exekúcie... Záznamy sú v časovom
rozpätí rokov 1919 - 1952, chýbajú záznamy z rokov 1922, 1925, 1926,
1928, 1931, 1932, 1933, 1936, 1940 a 1941. Z hľadiska chýbajúcich rokov
je archívny fond neúplný, a pre to, nie je dosť dobre možno posúdiť
úplný okruh činnosti a pôsobnosti spolku. Fond je zachovalý. Z obsahu
fondu možno zistiť kultúrne dianie v Bratislave v rokoch 1919 - 1952 a
pôsobenie známych hudobných osobností (Štefan Hoza, Eugen Suchoň), ktorí
ešte i dnes vystupujú ako osobnosti v kultúrnom živote.
Materiál nachádzajúci sa vo fonde je písaný jazykom slovenským. Sú
tam materiály písané rukou, strojom, originály, koncepty a odpisy.

Br
at

1921
Predloženie zmenených stanov ku schváleniu, potvrdenie stanov Policajným
riaditeľstvom.
1923
Schválenie stanov Ministerstvom s plnou mocou pre Slovensko, voľba
funkcionárov.

es
ta

1924
Výťah - podanie výsledkov šetrenia majetkových pomerov spolku.

m

1927
oznámenie Župnému úradu o zmene stanov spolku, upravenie stanov
Prezídiom Policajného riaditeľstva, žiadosť o úpravu stanov, schválenie
stanov Ministerstvom vnútra, oznámenie výsledkov volieb výboru spolku
Policajnému riaditeľstvu.

ch

ív

1929
Žiadosť o oznámenie fondov, z ktorých sa uhradzujú mesačné platy
profesorov "Hudobného a dramatického spolku", vypočutie pokladníka,
žiadosť o udelenie kinolicenčného prísľubu pre Bratislave, zápisnica o
platoch profesorov.
1927, 1934

Ar

Stanovy spolku.
1937
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1945
Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia.
1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia - 12.01.1948.
1952
Zápisnica z Valného zhromaždenia - 22.04.1952.

la

vy

1930
Policajné predvolanie, exekúcia "Hudobného a dramatického spolku",
potvrdenie právneho trvania spolku.

Br
at

1935
Hlásenie menoslovu funkcionárov výboru spolku.

is

1934
Hlásenie zmeny stanov spolku, hlásenie mien funkcionárov spolku.

1937
Zoznam funkcionárov.

1938
Hlásenie funkcionárov spolku v r. 1938.

es
ta

1939
Odloženie termínu pre zvolanie Valného zhromaždenia spolku, zoznam
funkcionárov.
1942

Úradný záznam o revízii spolkov.

m

1943
Existencia "Hudobného a dramatického spolku", predvolanie strany,
dotazník pre Policajné riaditeľstvo.

ch

ív

1944
Úradný záznam - spolková činnosť, oznámenie dôvodu, pre ktorý sa
nekonalo Valné zhromaždenie, zrušenie služobného pomeru zamestnancov,
ktorí sa prehrešili proti Slovenskému štátu.

Ar

1945
Upozornenie Policajného riaditeľstva o nedodržaní stanov pri konaní
Valného zhromaždenia, dotazník pre Policajné riaditeľstvo, predbežná
žiadosť o obnovenie a doplnenie stanov.

1946
Žiadosť o schválenie stanov a naliehanie, dotazník pre Policajné
riaditeľstvo, vyšetrenie mravnej a politickej spoľahlivosti členov
spolku.

1947
Žiadosť o schválenie stanov, žiadosť o podporu z kinematografického
kultúrneho fondu, výkaz o činnosti za rok 1947.

la

vy

1948
Oznámenie o konaní riadneho Valného zhromaždenia, hlásenie o Valnom
zhromaždení, dotazník, správa o poslednom Valnom zhromaždení ako aj o
činnosti
spolku,
oznámenie
hlavných
údajov
spolku
podľa
výnosu
Povereníctva vnútra, oznámenie mien, zamestnania a bydliska posledných
činiteľov spolku, doplnenie hlásenia.

Br
at

is

1949
Oznámenie termínu konania Valného zhromaždenia, oznámenie usporiadania
Valného zhromaždenia, povinné hlásenie spolkov a ich funkcionárov, zmena
stanov, doplnenie hlásenia, spiatočný lístok - Policajné riaditeľstvo,
úradný záznam o nerozpustení spolku, zmena stanov, dotazník pre
Policajné riaditeľstvo.
1950
Termín konania Valného zhromaždenia, výmer o oznámení usporiadania
Valného zhromaždenia, vzdanie sa funkcie predsedu spolku, schválenie
stanov.

es
ta

1951
Finančné záležitosti - účtovná uzávierka, inventárny zoznam a cena
hudobných nástrojov.

Ar

ch

ív

m

1952
Záznam o schôdzke výboru, zvolanie Valného zhromaždenia, ktorého cieľom
bolo rozpustenie spolku, oznámenie o pripravenosti spolku k likvidácii,
rozchod spolku - oznámenie, dobrovoľný rozchod spolku.

H - 83a
Unie československých hudebníků
odbočka Bratislava

Knihy
1937 - 1939

Pokladničný denník.

H - 84
6-XVI-49
Cirkevný hudobný spolok sv. Ladislava

Br
at

is

la

vy

Cirkevný hudobný spolok sv. Ladislava so sídlom v Bratislave,
Bezručova ul. 3, bol založený na ustanovujúcom Valnom zhromaždení dňa
08.10.1932. Predtým existoval od r. 1919 pod názvom "Kostolný spevokol u
sv. Ladislava". V r. 1946 bol obnovený na základe stanov schválených dňa
07.06.1948.
Činnosť spolku bola hudobno-umelecká, ktorá mala za úlohu okrášliť
a povzniesť bohoslužby v kostole Občianskej opatrovne sv. Ladislava
predvedením umeleckých liturgických diel.
Spolok mal činných i podporujúcich členov, ktorí pravidelnými
ročnými príspevkami hradili potreby spolku. Činiteľmi spolku boli
predseda,
podpredseda,
tajomník,
pokladník,
dirigent,
archivár,
poriadateľ a členovia výboru.
Vo fonde spolku sa nachádzajú zápisnice z Valných zhromaždení,
oznámenia a povolenia ku konaniu Valných zhromaždení a večierkov, oznamy
týkajúce sa rozpustenia spolku atď. Záznamy sú v časovom rozpätí rokov
1929 - 1952. Chýbajú záznamy z rokov 1942, 1946, 1950 a 1951. Z tohoto
hľadiska je fond neúplný, no ináč je zachovalý.

1932
Zápisnica zo schôdze spolku.

es
ta

1940
Záznam z Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov.
1943
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, zoznam členov, výkaz o činnosti
spolku za roky 1941-42.

m

1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

ch

ív

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina, výročná správa o
činnosti spolku za r. 1947, zoznam členov.

Ar

1949
Zápisnica z Valného zhromaždenia, výročná správa o činnosti za rok 194849.

Spisy

1929
Žiadosť o povolenie spoločenského večierka, výmer.

1930
Žiadosť o povolenie spoločenského večierka, výmer.

1931
Žiadosť o povolenie spoločenského večierka, žiadosť o povolenie
zábavného večierka pre obyvateľov starobinca, výmer.

vy

1932
Žiadosť o schválenie stanov, Krajinský úrad - schvaľuje stanovy.

la

1933
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, urgencia Policajného riaditeľstva o
zaslanie výročnej správy, nahlásenie funkcionárov.

is

1934
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov.

Br
at

1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie dôležitých údajov
o spolku.
1936
Oznam o poriadaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie funkcionárov.

es
ta

1937
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, prípis na
Policajné riaditeľstvo o činnosti spolku a nahlásenie funkcionárov.
1938
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov.

m

1939
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie funkcionárov.

ív

1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, hlásenie Okresnému
finančnému veliteľstvu o jestvovaní spolku.

ch

1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

Ar

1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z Valného
zhromaždenia, dotazníky.

1944
Záznam o spolku, Policajné riaditeľstvo - prípis ohľadne zaslania
záznamu o spolkovej činnosti, zdôvodnenie spolku o nekonaní Valného
zhromaždenia - prípis na Policajné riaditeľstvo, výmer.
1945

Zisťovanie politickej spoľahlivosti členov spolku - prípis spolku na
Policajné riaditeľstvo.

vy

1947
Žiadosť o povolenie obnovenia činnosti spolku pri Kostole sv. Ladislava,
dotazníky, výmer, žiadosť o schválenie zmeny stanov, informácie o
spolku, dotazník.

is

la

1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z Valného
zhromaždenia, prípis finančnej prokuratúry Krajskému súdu - podanie
žaloby, nahlásenie dôležitých údajov o spolku, Povereníctvo vnútra
schvaľuje stanovy.

Br
at

1949
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer - povolenie, dotazník, prípis
o predložení správ.

es
ta

1952
Zisťovanie majetku, urgencia NV - ÚNB, hlásenie o likvidácii spolku na
ÚNV - III. referát pre veci vnútorné a bezpečnostné, hlásenie majetku.

H - 85

Spolok priateľov humoru v Bratislave

ch

ív

m

Spolok bol založený dňa 21.08.1946, kedy bola zakladajúca schôdza
spolku. Príčiny vzniku spolku boli, ako to predniesol predseda na
zakladajúcej schôdzi, že humor, či už v našej spisbe, kultúre alebo v
živote vôbec, je oproti ostatným krajinám veľmi zanedbávaný a nevenuje
sa mu taká pozornosť, akej si v skutočnosti zasluhuje. Zdravý humor má
veľký význam pre rozvoj národa, obzvlášť mládeže.
Tento spolok mal aj schválené stanovy, ale cez všetko úsilie
preferovaných funkcionárov nenašiel medzi členmi taký ohlas, aký sa
očakával a tak sa stalo, že v roku 1950 sa spolok pre nezáujem členstva
rozpadol a zanikol.

1946

Ar

Zápisnica, prezenčná listina.
1946
Oznámenie o úmysle založiť spolok, dotazník s vyplnením funkcionárov,
žiadosť o schválenie stanov.

1947 - 1950
Schválenie stanov, záznam do spolkového registra, doručenie spolkových
stanov, revízia spolkov, zánik spolku, vyradenie zo spolkového registra.

H - 86
Spolok J. M. Hurban

Br
at

is

la

vy

Spolok - podporný - hlavne pre poslucháčov evanjelickej teológie
bol založený v roku 1929. Spolok poriadal prednášky, v ktorých
informoval svojich členov o záležitostiach týkajúcich sa hlavne ich
sféry záujmu. Tiež podporoval vysokoškolákov bývajúcich v internátoch.
Počas svojej existencie mal niekoľkokrát schválené stanovy, nakoniec v
r. 1944. Po tomto roku asi v r. 1951 sa včleňuje do ČSM, ktorý prakticky
preberá všetky funkcie tohto pôsobenia. Ten v roku 1951 zaniká.
Materiál je zastúpený zápisnicami, správami o činnosti, z čoho
vyplýva, že ide hlavne o korešpondenciu s Povereníctvom vnútra,
Policajným riaditeľstvom a Ministerstvom vnútra.

1942
Stanovy spolku.

es
ta

1934
Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia.

1939
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov, správa o celoročnej
činnosti za r. 1938-39.

m

1940
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

ív

1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti spolku, zoznam
členov.

ch

1942
Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia, zápisnica z riadneho
Valného zhromaždenia, správa o činnosti spolku, zoznam členov spolku.

Ar

1943
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti, zoznam členov.

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina, dôležité dáta
výboru.

Písomný materiál

vy

1934
Krajinský úrad žiada predloženie stanov spolku na schválenie, zápisnica
spísaná na Policajnom riaditeľstve ohľadne jestvovania spolku, spolok
žiada Krajinský úrad o schválenie zbierky na pomník zosnulého prof. dr.
Michala Lučanského, vybavovanie žiadosti o verejnú zbierku, odvolanie
žiadosti o verejnú zbierku, spolok oznamuje Policajnému riaditeľstvu
zvolený výbor na Valnom zhromaždení, žiadosť spolku na Policajné
riaditeľstvo o povolenie jubilejnej slávnosti, schválenie stanov spolku
Krajinským úradom.

Br
at

1936
Oznam na Policajné riaditeľstvo - výbor spolku.

is

la

1935
Oznam spolku na Policajné riaditeľstvo o členoch výboru zvolených na
Valnom zhromaždení.

1938
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
dotazník, zoznam členov výboru.

es
ta

1939
Správa o činnosti spolku, oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní
Valného zhromaždenia spolku, výmer, dotazník.
1940
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
zaslanie správy o Valnom zhromaždení, dotazník.

ív

m

1941
Daňový úrad žiada informáciu o existencii spolku od Policajného
riaditeľstva, oznam Policajného riaditeľstva Daňovému úradu o existencii
spolku, oznam o konaní Valného zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo,
výmer, dotazník, hlásenie z Valného zhromaždenia.

Ar

ch

1942
Oznam o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia, výmer, zápisnica
spísaná na Policajnom riaditeľstve s predsedom spolku ohľadne schválenia
stanov, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, hlásenie z
Valného zhromaždenia, žiadosť spolku na Ministerstvo vnútra o schválenie
stanov.

1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo, výmer,
hlásenie z Valného zhromaždenia.
1944
Záznam o potrebe konania Valného zhromaždenia, schválenie zmeny stanov.

1945
Oznam spolku na Prezídium Policajného riaditeľstva o bezúhonnosti
členov, urgencia Policajného riaditeľstva o potrebe konania Valného
zhromaždenia, dotazník.

vy

1947
Žiadosť spolku o schválenie zmeny stanov predložená Policajným
riaditeľstvom k ďalšiemu úradnému pokračovaniu.

is

la

1951
Urgencia ÚNV - konania Valného zhromaždenia, oznam spolku o nečinnosti,
ÚNV - oznam na Povereníctvo vnútra o zlúčení spolku s ČSM.

H - 87

Br
at

Spolok "Hybenov"

es
ta

Spolok bol založený v roku 1947 v Bratislave pre krajanov rodákov z obce Hybe. Išlo o zveľaďovanie a zachovanie kultúrnych
pamiatok obce Hybe, záujmy, ktoré reprezentovali hlavne funkcionári
spolku. Predseda - Titus Ján Pevela, podpredseda - dr. prof. Rudo
Mrlian, tajomník - dr. Ondrej Žiška, pokladník - Peter Bartoš a revízori
- Ing. Pavol Hoko, Ladislav Rajniak. Ďalší členovia výboru - Ing. arch.
Ján Svetlík, Ing. Dobroslav Chrobák, Ján Číž, Zuzka Stanová, Ing. Daniel
Lenko, dr. Alexander Šimkovic - teda význačné osobnosti aj vo verejnom
živote. Spolok sa rozišiel v roku 1950.

m

1947
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Spisy

ch

ív

1950
Zápis z mimoriadneho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Ar

1947
Oznam Oblastnému veliteľstvu NB o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, žiadosť o schválenie stanov.
1948
Dôležité oznámenia o spolku - prípis spolku na NV - úradovňa NB.
1950
Upozornenie Národného výboru o potrebe konania Valného zhromaždenia,
oznam o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia, výmer.

1951
Oznam spolku na ÚNV - vnútro o dobrovoľnom rozchode spolku, nariadenie
Povereníctva vnútra o vyradený spolok zo spolkového registra a o zániku
spolku, záznam o spolku.

la

vy

H - 88
Sociálny ústav Hlinkovej slovenskej ľudovej strany
v Bratislave

Br
at

is

Materiál obsahuje iba dva listy, kde Technokov sa dotazuje na
existenciu horeuvedeného spolku. Národný výbor tu vraví, že tento nebol
ani vedený ako spolok.

es
ta

1952
Informácia odboru pre veci vnútorné NV - Technokovu n. p. ohľadne
existencie spolku.

Ch - 89

Charitas - združenie pre stavbu lacných bytov
v Bratislave

Ar

ch

ív

m

Spolok bol založený v roku 1930, jeho účelom bolo starať sa o
lacné a zdravé bývanie ľudí nemajetných. Toto uskutočňovali stavbou
domov s malými bytmi, slobodárňami, prenajímaním bytov, zadovážením
bytov pre spolkové účely, zriadenie a vydržiavanie jasiel, získavanie
výhod pri stavbe bytov, usporiadaním prednášok, zriadenie knihovne,
čitárne, telocvične a iné. Spolok si zabezpečoval prostriedky na
uskutočňovanie
svojich
cieľov
rôznymi
pôžičkami,
subvenciami
a
hypotékami. Týmto spolok uľahčoval bývanie slobodným ženám a študentom
tým, že im poskytol bývanie v slobodárni, ako bol aj samotný "Charitas"
na Heydukovej ul. č. 20.
Išlo prakticky o hospodársko-dobročinnú alebo podpornú korporáciu,
ktorej základ podľa prvej zápisnice bol vytýčený v rámci spolku
Ústrednej charity na Slovensku, ktorá však tento zámer nemohla splniť.
Spolok jestvoval od roku 1930 do roku 1952, kedy prešiel pod
Bytový komunálny podnik ÚNB.
Činnosť: 1/ organizačno-administratívna,
2/ ústavná a
3/kultúrna.
Dostával - úvery, Ministerstvo sociálnej starostlivosti previedlo v roku
1934 revíziu hospodárenia spolku a potom zrušilo získanie ďalšej pôžičky
od štátu, konkrétne od Pražskej mestskej poisťovne v Prahe. Peňažné

vy

ústavy premenili stavebný úver na dlhodobý. Štát poskytol tiež
subvencie.
1/ Organizačno-administratívna činnosť - zabezpečovanie výstavby bytov,
vyplácanie účtov, vybavovanie pôžičiek, subvencií.
2/ Ústavná činnosť - ubytovanie chudobných študentov, úradníkov,
osamelých starších osôb bez ohľadu na náboženské a politické
presvedčenie a národnosť. Je to centrum miestneho katolíckeho
obecenstva, prednášky, požičiavanie miestnosti nemajetným spolkom.

1930
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Správa o činnosti spolku.

Br
at

1931

is

Stanovy spolku.

la

1930, 1938, 1945

1934
Správa o činnosti spolku.

es
ta

1934
Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia.
1937

Správa o činnosti za rok 1936.

1938

m

Správa o činnosti za rok 1937.

1940
Správa o činnosti spolku za rok 1939, zápisnica z Valného zhromaždenia.

ch

ív

1943
Správa o činnosti za rok 1943, zápisnica z Valného zhromaždenia.

Ar

1945
Odpis zápisnice z ustanovujúcej VH z r. 1930, zoznam členov, zápisnica z
Valného zhromaždenia.
1946
Zápisnica napísaná v miestnosti spolku Charitas z príležitosti
odovzdania správy spolku a jeho majetku osobitným orgánom menovaným
Povereníctvom vnútra.

Spisy

1930
Žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o schválenie stanov, schválenie
stanov spolku Krajinským úradom.

is

la

vy

1932
Žiadosť spolku o vydanie svedectva pre jednateľa a predsedu spolku,
Policajné riaditeľstvo - vydanie svedectva, oznam spolku na Policajné
riaditeľstvo o poriadaní Valného zhromaždenia, nahlásenie dôležitých
údajov o spolku Policajnému riaditeľstvu, dlžobný úpis, žiadosť spolku
na Policajné riaditeľstvo o potvrdenie názvu spolku "Charitas", žiadosť
spolku na Policajné riaditeľstvo o svedectvo pre predsedu spolku a
jednateľa, svedectvo pre spolkového predsedu a jednateľa zaslané
Policajným riaditeľstvom spolku.

Br
at

1933
Žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o vybavenie úradného svedectva
pre predsedu spolku a jeho jednateľa, Policajné riaditeľstvo - úradné
svedectvo pre funkcionárov spolku, žiadosť o povolenie adresované
Policajnému riaditeľstvu na slávnostné odovzdanie budovy do užívania,
výmer na slávnostnú posviacku domu, úradné hlásenie z posviacky domu,
žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o vydanie osvedčenia pre
funkcionárov spolku.

es
ta

1934
Žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o vystavenie osvedčenia,
osvedčenie vystavené Policajným riaditeľstvom, žiadosť spolku na
Krajinský úrad o schválenie zmeny stanov, účtovná rozvaha ku dňu
31.12.1934.

ch

ív

m

1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, dôležité údaje o spolku,
spoločenstvo
hostinských
a
výčapníckych
živnostníkov
pre
mesto
Bratislavu žiada Policajné riaditeľstvo o informáciu, že aké zábavy a
večierky boli poriadané v budove "Charitas" od 01.11.1934, žiadosť
spolku na Policajné riaditeľstvo o vystavenie úradného svedectva pre
funkcionárov spolku, osvedčenie.

Ar

1936
Úradné hlásenie z prednášky, prípis Policajného riaditeľstva na Mestský
notársky úrad ohľadne hostinskej a výčapníckej koncesie udelenej
Krajinským úradom Charitasu, sťažnosť Spoločenstva hostinských a
výčapníckych živnostníkov pre mesto Bratislave na "Charitas" ohľadne
poriadania zábav a večierkov, čo mu bolo Mestským notárskym úradom
zakázané, vyšetrovanie poriadania zábav a večierkov v Charitase.

1937
Mestský notársky úrad oznamuje Policajnému riaditeľstvu vec o pridelení
koncesie hostinskej a výčapníckej "Charitasu", prípis z MNÚ na KÚ o
nedodržaní koncesných podmienok "Charitasu", oznam o konaní Valného

zhromaždenia, oznam spolku "Charitas" o funkcionároch a iné údaje,
osvedčenie vydané Policajným riaditeľstvom pre funkcionárov spolku.

1939
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, účtovná rozvaha.
1940

la

Dotazník, účtovná súvaha.

vy

1938
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, udanie hlavných údajov o spolku.

Br
at

is

1941
Spolok žiada od Policajného riaditeľstva osvedčenie pre funkcionárov,
Policajné riaditeľstvo vydáva osvedčenie pre funkcionárov, úradný záznam
o práci v Charitase, opatrenia proti požiaru zapríčinené používaním
varičov a iných elektrických spotrebičov, účtovná súvaha.
1942
Oznam spolku o konaní Valného zhromaždenia, výmer, účtovná súvaha,
dotazník.

es
ta

1944
Ministerstvo vnútra urguje konanie Valného zhromaždenia, pozvanie na
Valné zhromaždenie, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, hlásenie
Policajného
riaditeľstva
Krajinskému
úradu
o
konaní
Valného
zhromaždenia, dotazník, účtovná súvaha za roky 1942 - 1944.

ch

ív

m

1945
Hlásenie spolku na Policajné riaditeľstvo o politickej bezúhonnosti
členov, Povereníctvo SNR - uvalenie dočasnej národnej správy na spolok,
zápisnica o kontrolovaní pokladničnej hotovosti spolku, informácia
Povereníctva SNR od Prezídia NB o jestvovaní spolku, prípis z
Povereníctva SNR o ustanovení vnúteného správcu, zápis - úradná správa
pre povereníctvo SNR pre veci vnútorné vo veci spravovania majetku
"Charitasu",
vnútená
správa
predkladá
stanovy
na
schválenie
Povereníctvom SNR pre veci vnútorné.

Ar

1946
Vnútená správa spolku "Charitas" žiada o súhlas od SNR na poukázanie
hypotečnej pôžičky z viazaného vkladu, Povereníctvo vnútra odvoláva
vnútenú správu spolku, Povereníctvo vnútra - ustanovenie novej správy
spolku, žiadosť spolku na Oblastné veliteľstvo NB o schválenie stanov,
Najvyšší kontrolný orgán zasiela Povereníctvu vnútra správu o výsledku
miestnej
kontroly
hospodárenia
Zväzu
slovenských
žien
a spolku
"Charitas", Povereníctvo vnútra schvaľuje zmenené stanovy, zoznam
majetku, dotazníky.
1947

Nariadenie Povereníctva vnútra o odstránení závad, správa o odstránení
závad zistených Najvyšším kontrolným orgánom, správa na Oblastné
veliteľstvo NB I vo veci kontroly Zväzu slovenských žien, ktorý bol istý
čas správcom "Charitasu".

vy

1948
Označenie hlavných údajov o spolku.

la

1951
Úradný záznam s predvolaným predsedom spolku V. Dodákom a ďalšími členmi
spolku "Charitas", správa o výsledku prevedenia účtovnej a pokladničnej
revízie spolku, účtovná súvaha za rok 1950.

Br
at

is

1952
Nariadenie Povereníctva vnútra - na vyradenie spolku zo spolkového
registra a spolok bol pričlenený do Bytového komunálneho podniku ÚNV.
Súpis inventára nachádzajúceho sa v budove Charitasu.

Tlač

es
ta

Výstrižky z novín "Slovák" zo dňa 04.05.1944, publikácia Charitas ženský domov v Bratislave, Heydukova 20.

m

I - 92
Odbočka Spolku čsl. inžinierov štátnej merníckej služby
pre Slovensko a Podkarpatskú Rus

Ar

ch

ív

Odbočka spolku bola zriadená na Slovensku so sídlom v Bratislave v
roku 1924, ako odbočka ústredia so sídlom v Prahe. Išlo predovšetkým o
organizované uplatnenie inžinierov merníckych úradov, ktorých hlavným
cieľom bolo hájiť záujmy členov, konať prednášky, publikovať v odborných
časopisoch atď.
V tomto spolku išlo predovšetkým o zoskupenie odborníkov zememeračov. Spolok jestvoval do roku 1940-41, kedy bol rozpustený a
vyradený zo spolkového registra.

1924, 1930

Stanovy spolku.
1929
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.
1933
Správa o činnosti, správa z Valného zhromaždenia.

1934
Správa z Valného zhromaždenia.
1935
Správa z Valného zhromaždenia.

vy

1936
Správa z Valného zhromaždenia.

Br
at

Spisy

is

la

1938
Správa o konaní Valného zhromaždenia, správa o činnosti spolku za rok
1937, zoznam členov.

1924
Žiadosť o schválenie stanov, Župný úrad - schválenie stanov.
1925
Nahlásenie majetku.

es
ta

1926
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie funkcionárov,
oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1927
Nahlásenie funkcionárov, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

m

1928
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov.

ch

ív

1929
Výmer k Valnému zhromaždeniu, nahlásenie funkcionárov, žiadosť o
schválenie zmeny stanov, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

Ar

1930
Nahlásenie funkcionárov na Krajinský úrad - schválenie zmeny stanov,
oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1931

Nahlásenie funkcionárov.
1932
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1933
Šetrenie o spolku.

1934
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

vy

1936
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, dotazníky.

is

la

1937
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, hlásenie o priebehu Valného
zhromaždenia, dotazník, výmer.

Br
at

1938
Hlásenie o priebehu Valného zhromaždenia v roku 1937, hlásenie o stave
majetku spolku, obežník Prezídia Policajného riaditeľstva o naložení s
majetkom spolku.
1941
Šetrenie o spolku, informácie o spolku, výkaz o majetku.

es
ta

1942
ministerstvo vnútra - nariadenie o zániku spolku a jeho členstva.

I - 91, kr.24

Spolok slovenských inžinierov

ch

ív

m

Spolok bol založený v roku 1933, cieľom spolku bolo grupovať
slovenských inžinierov, ktorí tu mali možnosť využívať svoje schopnosti
a mohli svoje poznatky propagovať publikačne alebo v prednáškach. Spolok
jestvoval do r. 1949, v r. 1945 mal obnovenú činnosť.
Materiál je neúplný.

Ar

1933
Zápisnica o schôdzi novoutvoreného spolku, zoznam funkcionárov.
1934

Zápisnica s predsedom spolku.
1935
Zoznam funkcionárov, výkaz o činnosti.

1936
Správa o činnosti, zoznam funkcionárov, správa o priebehu Valného
zhromaždenia.

1937
Nahlásenie funkcionárov, priebehu Valného zhromaždenia.

vy

1938
Nahlásenie funkcionárov, správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa
tajomníka.

la

1939
Správa tajomníka o činnosti za predchádzajúci rok, správa o priebehu
Valného zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov.

Br
at

1943
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

is

1942
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti.

1944
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov.

es
ta

1949
Zápisnica napísaná na NV - ÚNB vo veci rozpustenia spolku.
1933
Žiadosť o schválenie stanov, oznam o konaní Valného zhromaždenia,
informácie o spolku, Krajinský úrad - schválenie stanov.

m

1934
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, zaslanie výročnej správy na
Policajné riaditeľstvo, žiadosť o povolenie konania prednášky, úradné
hlásenie o Valnom zhromaždení.

ív

1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

ch

1936
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky.

Ar

1937
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, správa z Valného
zhromaždenia.
1938
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky.

1939
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, žiadosť na
Policajné riaditeľstvo o povolenie usporiadania celoštátneho zjazdu v

Banskej
Bystrici,
výmer,
oznam
o
konaní
mimoriadneho
zhromaždenia, výmer, žiadosť o schválenie zmeny stanov.

Valného

1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, výbor spolku, dotazník,
Ministerstvo vnútra schvaľuje zmenu stanov.

la

1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

is

1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

vy

1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

Br
at

1944
Hlásenie spolku o politickej spoľahlivosti spolku, Okresné finančné
riaditeľstvo žiada od Policajného riaditeľstva informácie o jestvovaní
spolku, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, hlásenie z Valného
zhromaždenia, dotazník.

es
ta

1945
Žiadosť spolku na Povereníctvo vnútra o povolenie ďalšej činnosti,
dotazníky.
1946
Prehlásenie o čisto slovenskej príslušnosti, urgencia predloženia stanov
na schválenie.

m

1947
Výmer o rozpustení spolku, zdôvodnenie.

ív

1948
Zisťovanie jestvovania spolku, súpis majetku spolku.

ch

1949
Rozpustenie spolku a vyradenie zo spolkového registra, hlásenia.
1951

Ar

Hlásenie o spolku.
1952
Povereníctvo vnútra - nariadenie na ÚNV ohľadne likvidácie spolku.
1953
Záznam o likvidácii spolku.
1954

Ustanovenie nového opatrovníka - prípis NV na Povereníctvo vnútra,
likvidácia spolkového majetku, nariadenie Povereníctva vnútra ohľadne
ustanovenia opatrovníka.

Tlač

vy

1939
Pozvánka na Valné zhromaždenie - tlač.

Br
at

1945
Časť časopisu - oznam o Valnom zhromaždení.

is

Technický obzor - časopis.

la

1941

I - 90

Blok slovenskej inteligencie

es
ta

1952
Zápisnica spísaná s predsedom spolku dr. Daliborom Krnom, šetrenie
ohľadne majetku, oznam na Povereníctvo vnútra o zániku spolku.

I - 93

m

Vzdelávací spolok "Iskra"

Ar

ch

ív

Spolok bol založený v roku 1924. Jeho hlavným cieľom bolo šírenie
kultúry a osvety medzi členmi. Zameriavali sa hlavne na duševnú výchovu
človeka. Svedčia o tom prednášky na tieto témy, teda na témy týkajúce sa
hlavne duševného života, posmrtného bytia a podobne. Toto v jednotlivých
miestach
nečlenovia
využívali
na
šírenie
špiritizmu,
čo
podľa
prehlásenia zástupcu spolku s cieľmi tohoto spolku nemalo nič spoločné.
Spolok jestvoval až do r. 1938, kedy sa dobrovoľne rozišiel. Znovu
o založenie požiadal v roku 1946 a existoval až do roku 1951. Spolok
poriadal zábavné večierky, športové popoludnia a už horeuvedené
prednášky.
Materiál sa nezachoval úplný, chýbajú stanovy spolku a zápisnice.

1946
Zápisnica napísaná na Valnom zhromaždení, prezenčná listina.

Spisy

1924
Žiadosť spolku o schválenie stanov, Župný úrad - prípis Policajnému
riaditeľstvu o schválenie stanov.

la

vy

1925
Potvrdenie príjmu schválených stanov, žiadosť na Policajné riaditeľstvo
o povolenie zjazdu priateľov duchovnej a mravnej obrody ľudu, žiadosť na
Policajné riaditeľstvo o povolenie Verejného tábora ľudu spojeného s
prednáškou "Poslanie Čechov a Slovákov", výmer, správa z tohoto tábora,
Policajné riaditeľstvo - prípis na Župný úrad o schôdzi spolku.

Br
at

is

1926
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie výstavky kresieb a malieb,
výmer, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie
funkcionárov.

es
ta

1927
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, žiadosť spolku na Policajné
riaditeľstvo o povolenie vylepovania plagátov, výmer, žiadosť o
povolenie konania vedeckých prednášok, výmer, nahlásenie funkcionárov,
žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie usporiadania výstavy
medijných kresieb a malieb, žiadosť o povolenie vylepovania plagátov z
príležitosti prednášky, výmer.

m

1928
Oznam
o
konaní
Valného
zhromaždenia,
dotaz
Zemského četníckeho
veliteľstva na Policajné riaditeľstvo ohľadne činnosti spolku, odpoveď
Policajného riaditeľstva na dotaz, žiadosť o povolenie prednášky, výmer,
hlásenie policajného zamestnanca o priebehu prednášky.

ch

ív

1929
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie zjazdovej schôdze, výmer,
oznam o konaní Valného zhromaždenia, oznam spolku o poriadaní zábavy,
výmer, žiadosť o povolenie výstavy kresieb a malieb, výmer, žiadosť o
povolenie prednášky, zamietnutie žiadosti.

Ar

1930
Urgencia Policajného riaditeľstva na spolok ohľadne zaslania výročnej
správy, žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o povolenie prednášky,
výmer, nahlásenie funkcionárov.
1931
Žiadosť o povolenie konania vedeckých prednášok, výmer, hlásenie o
prednáškach, Krajinský úrad - povolenie prednášok.
1933
Urgencia výročnej správy, nahlásenie funkcionárov.

1934
Žiadosť o povolenie konania prednášok, výmer, zisťovanie činnosti.
1937
Urgencia výročnej správy, nahlásenie Policajnému riaditeľstvu
funkcionárov a činnosti spolku.

vy

1939
Informácie - šetrenie o spolkoch - Okresné finančné riaditeľstvo.

1944

Br
at

Úradný záznam o spolku.

is

la

1943
Zisťovanie o spolku, šetrenie Prezídia Policajného riaditeľstva o
jestvovaní spolku, hlásenie Policajného riaditeľstva na Ministerstvo
vnútra o zániku spolku podľa hlásenia bývalého predsedu spolku.

1946
Oznam o ustanovujúcom Valnom zhromaždení, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, dotazníky.

es
ta

1947
Žiadosť o schválenie stanov, oznam o konaní členskej schôdze, výmer,
Povereníctvo vnútra - schválenie stanov.
1948

Povinné hlásenie o spolkoch.

m

1951
Hlásenie tajomníka spolku na ÚNB, že do mája uskutočnia Valné
zhromaždenie.

Ar

ch

ív

1952
Zisťovanie - šetrenie o spolku, prípis Okresnej sporiteľni a pokladnici
v Bratislave na Policajné riaditeľstvo o majetku spolku, záznam
policajného úradníka so zástupcom Okresnej sporiteľne o prevedení
majetku spolku na Kultúrno-sociálny fond Povereníctva vnútra, výmer o
rozpustení spolku.

I - 94
Zväz čsl. invalidov

Spolok združoval na základe dobrovoľného členstva osoby invalidné,
vychovával ich politicky, kultúrne, mravne, aby mohli podľa svojich
schopností prispievať k budovaniu socializmu.

1956
Organizačný poriadok.
1959 - 1960
Zápisnica o činnosti spolku.

la

vy

1955 - 1959
Informácie o spolku, nahlásenie funkcionárov.

I - 95

is

"Invalid" - pohľadnicová a nálepková akcia

m

es
ta

Br
at

Vznikla na podporu bojovníkom, ktorí sa stali vojnovými invalidmi.
Táto akcia však mala presiahnuť rámec bežnej starostlivosti a slúžiť
tým, ktorí vynikali schopnosťami a usilovnosťou a chceli sa venovať
štúdiu dlhší čas, aby dosiahli primerané postavenie. Úloha akcie mala
spočívať vo vydávaní pohľadníc s textom "Podporte invalidov" a známok,
ktoré sa predávali a získané peniaze sa mali ukladať do banky, odkiaľ sa
vyberali v prípade potreby.
Akcia
"Invalid"
nebola
legálne
povolená
ani
Policajným
riaditeľstvom, ani Povereníctvom vnútra. Jej činnosť spočívala v tom, že
Andrej Mazúr - vojnový invalid posielal na rôzne miesta Slovenska známky
a pohľadnice určené na predaj. Získané peniaze sa dávali na fond akcie
"Invalid".
Materiál akcie "Invalid" je neúplný, ale zachovalý. Nie je známe,
kedy bola akcia započatá. Úplne bola zlikvidovaná r. 1951. Materiál je
písaný v jazyku slovenskom, strojom alebo rukou, nachádzajú sa tu
originály, koncepty a odpisy.

ch

ív

1946
Preverenie majiteľa a nakladateľského a vydavateľského obchodu,
živnostenský list, oznámenie o povolení prevádzania akcie pre vojnových
invalidov, oznámenie o peňažnej pôžičke.

Ar

1947
Zistenie akcie pre vojnových invalidov, žiadosť vojaka - invalida o
doporučenie, zberacia akcia - "Invalid" prevádzaná bez povolenia,
žiadosť o jej dodatočné povolenie, žiadosť Andreja Mazúra - invalida o
povolenie predávať nálepkovú a pohľadnicovú akciu, zaistenie akcie pre
vojnových poškodencov, verejná zbierka, predbežné zastavenie akcie
"Invalid", zápisnica napísaná pri preberaní materiálu slúžiaceho akcii
"Invalid", rozvaha, preskúmanie účtovného materiálu akcie "Invalid",
poznačenie bežného účtu akcie "Invalid" - sporiteľňou, výpis z účtu,
zápisnica spísaná s pôvodcom akcie "Invalid", oboznámenie o činnosti
Andreja Mazúra v SNP, zápisnica o odôvodnení vzniku akcie "Invalid",

vy

upomienka pre Andreja Mazúra, vyhlásenie o venovaní obnosu peňazí na
dobročinný cieľ, hlásenie o ziskovom stave zbierkovej akcie "Invalid",
zamietnutie povolenia celoslovenskej zbierky - peňažných darov na
zriadenie stolárskej dielne, žiadosť o podanie trestného oznámenia na
Andreja Mazúra pre prevádzanie verejnej zbierky bez povolenia, zápisnica
napísaná ohľadom neoprávnenej verejnej zbierky, zistenie o invalidovi
Andrejovi Mazúrovi, prevádzanie verejnej zbierky milodarov bez úradného
povolenia, "Invalid" - akcia pre vojnových poškodencov - zistenie.

is

la

1948
Žiadosť o súrne podanie situačnej správy vo veci verejnej zbierky,
verejná zbierka, hlásenie o omyle pri poukazovaní sumy na účet,
dodatočné povolenie ukončenia verejnej zbierky, povolenie likvidovania dopyt, zápisnica spísaná z príležitosti odovzdania zaisteného materiálu
"Invalid".

Br
at

1949
Likvidácia akcie "Invalid", predvolanie strany, predloženie vyúčtovania
akcie, likvidácia akcie "Invalid" - Povereníctvom vnútra.

es
ta

1950
Likvidácia
verejnej
zbierky,
prvá
upomienka
ohľadne
likvidácie,
oznámenie sumy na bankovom účte, prevedenie sumy akcie "Invalid" na fond
"Bojovníkov
za
slobodu",
likvidácia
verejnej
zbierky,
zistenie
príbuzných Andreja Mazúra - oznámenie o jeho smrti, oznámenie adries
financierov zbierky, prevod peňazí.

m

1951
Prevod zbierky "Invalid", zrušenie účtu "Invalid" v banke, likvidácia
pohľadnicovej a nálepkovej akcie.

ch

ív

V spisovom materiáli sa nachádzajú aj pohľadnice - 14 ks a známky - 17
ks.
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Vianočná podpora pre vojnových invalidov

Ar

1948
Zápisnica spísaná vo veci verejnej zbierky na Slovensku pomocou
rozposielaných prosbopisov bez úradného povolenia.

Spisy
1947
Usporiadanie verejnej zbierky - organizovanie.

1948
Správa o šetrení vianočnej zbierky pre vojnových invalidov, hlásenie
Sedliackej banky o ďalších daroch, oznámenie Povereníctva sociálnej
starostlivosti na Miestny národný výbor o neoprávnenej zbierke.

Br
at

Oznámenie Okresnej prokuratúry.

is

1951

la

1950
Povereníctvo vnútra - šetrenie ohľadne neoprávnenej zbierky.

vy

1949
Prípis Povereníctva vnútra na NV - úradovňa NB o neoprávnenej zbierke,
šetrenie ohľadne uvedenej veci, prípis NV na Kriminálne oddelenie.
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Spolok Jesode - Hotora Ješivah

Ar

ch

ív

m

es
ta

Založený podľa spolkového katastra starého r. 1921, podľa
písomného materiálu mal prvé stanovy schválené už v r. 1906. Spolok bol
humánneho charakteru, dbal na prípravu mládeže ku štúdiu Thory. Hlavnou
jeho činnosťou bola dobročinnosť a pomoc. Tomuto spolku v nemalej miere
pomáhali aj príspevky Schreiberovej základiny, čo nám podporuje
predpoklad, že spolok existoval už pred spomínaným rokom 1906, teda
niekedy od r. 1868, kedy so základinou začal magistrát podporovať spolky
a uplatňovať iné dobročinné účely. Spolok bol utvorený alebo účinkoval
na Vysokej škole rabínskej, čo potvrdzuje aj ten fakt, že v r. 1929 sa
tu konal kongres, ktorého sa zúčastnili aj všetci zahraniční študenti.
Konkrétnu činnosť spolku môžeme identifikovať iba podľa písomného
materiálu, ktorý zahŕňa prakticky iba korešpondenciu s Policajným
riaditeľstvom a z toho vychádza prakticky iba starostlivosť a
zabezpečenie študentov počas školského roka.
Spolok mal jednaciu reč nemeckú a slovenskú, okrem toho sa
používala aj hebrejčina - vyučovací jazyk na škole. V roku 1940 bol
spolok násilne rozpustený nastupujúcim fašistickým režimom. V roku 1946
znovu požiadal o schválenie stanov a obnovu činnosti, ale pre nezáujem
členstva a povojnovým rozkolom spoločnosti v roku 1950 dochádza k
úplnému zániku spolku.

Spolok Jesode - Hatora
1929, 1931

Zápisnice.

1925
Žiadosť na úrad mešťanostu o poskytnutie podpory spolku Jesode Hatora
počas vojny, potvrdenie o jestvovaní spolku.
1927
Hlásenie policajného úradníka o presnej lokalizácii rabínskej školy.

la

vy

1928
žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o povolenie modlitieb v udanej
dobe.

Br
at

is

1929
Krajinský
úrad
žiada
informácie
o
spolku,
žiadosť
Policajného
riaditeľstva
o
predloženie
stanov
spolku,
žiadosť
na Policajné
riaditeľstvo o povolenie konania Valného zhromaždenia, výmer, zoznam
členov, prípis spolku - odpoveď na otázky Policajného riaditeľstva o
stave spolku, úradný záznam o žiadosti talmudistov o povolenie pobytu,
oznámenie termínu a programu kongresu bývalých absolventov Vysokej školy
rabínskej, povolenie konania kongresu od Policajného riaditeľstva,
úradné hlásenie z kongresu, podrobné hlásenie policajného poverenca o
priebehu kongresu.

es
ta

1930
Zoznam funkcionárov a ich adresy a iné dôležité údaje.

m

1931
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o vystavenie splnomocnenia pre
funkcionárov spolku, hlásenie o vyučovacom jazyku na rabínskej škole,
hlásenie občianstva rabínov vyučujúcich na rabínskej škole na Mestský
notársky úrad v Bratislave.

ch

ív

1933
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, oznam
zmeny termínu konania Valného zhromaždenia, výmer, osvedčenie pre
rabínsku školu - spolok Jesode Hatora, oznam na Policajné riaditeľstvo zoznam funkcionárov, svedectvo pre funkcionárov.
1934 - 1935

Schválenie zmenených stanov.

Ar

1941
Zápisnica o odovzdaní majetku spolku, rozpustenie spolku.
1946
Žiadosť o schválenie stanov spolku, vyplnený dotazník a zoznam
funkcionárov.
1950
Oznámenie spolku o jeho zániku.

Finančné
1940

vy

Inventár majetku.
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la

Spolok Slovákov z Juhoslávie

es
ta

Br
at

is

Spolok pôsobil od roku 1945, jeho prvé stanovy boli schválené r.
1946, zmena stanov v r. 1947. Išlo o organizáciu zahrňujúcu väčší počet
členov,
charakterizovala
ju
spoločensko-výchovná
činnosť,
hájenie
záujmov členov, spolupráca pre imigráciu v zmysle programu čsl. vlády.
Teda išlo o organizáciu nepolitického charakteru.
Trvanie spolku nebolo dlhé, lebo jeho činnosť bola pozastavená dňa
25.10.1949, kedy bol spolok vyradený zo spolkového registra. Peňažné
vklady boli predisponované Povereníctvu vnútra - Kultúrno-sociálny fond.
Písomný materiál tohoto spolku je úzko špecifického charakteru,
väčšinou korešpondencia spolku s príslušnými orgánmi. Účtový materiál
poukazuje na finančný fond spolku.

1946

Stanovy spolku.

Spisy

ív

m

1945 - 1949
Zápisnice z Valných zhromaždení spolku SSJ, zoznam členov spolku,
prezenčné listiny, správa tajomníka na Valnom zhromaždení.

ch

1945
Žiadosť o schválenie stanov, oznámenie na Policajné riaditeľstvo o
zakladajúcom Valnom zhromaždení, výmer, nacionálie členov predsedníctva
Slovákov z Juhoslávie.

Ar

1946
Žiadosť na Oblastné veliteľstvo národnej bezpečnosti o povolenie
zvolania riadneho Valného zhromaždenia, úradné hlásenie z Valného
zhromaždenia, dotazník.

1947
Správa Oblastného veliteľstva národnej bezpečnosti o odročení Valného
zhromaždenia, výmer, oznam na NB o Valnom zhromaždení, pozvanie na Valné
zhromaždenie, mimoriadne Valné zhromaždenie - žiadosť o súhlas, výmer,

úradné hlásenie
situácii spolku.

z

Valného

zhromaždenia,

výmer,

správa

o

finančnej

la

vy

1948
Oznámenie o riadnom Valnom zhromaždení na NB, správa o finančnej
situácii spolku, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, oznam o
usporiadaní Valného zhromaždenia na NB, hlásenie spolku a funkcionárov
na
Ústredný
akčný
výbor,
výmer
na
Valné
zhromaždenie,
zoznam
funkcionárov - oznámenie hlavných funkcionárov spolku, žiadosť o zmenu
stanov, predloženie stanov.

Br
at

is

1949
Oznámenie konania Valného zhromaždenia na NB, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, rezolúcia z Valného zhromaždenia o "Položení
krajanov emigrovaných z Juhoslávie, ich potreby a žiadosti", pozdravné
posolstvo členov vlády z Valného zhromaždenia dňa 20.03.1949, pozdravné
posolstvo krajanom v Juhoslávii, dotazníky, predloženie správy o
priebehu
Valného
zhromaždenia,
rozpustenie
spolku,
vyradenie
zo
spolkového registra.

es
ta

1951
Prehlásenie spolku SJ pre vnútorné veci a bezpečnosť o nezávadnosti
činnosti voči terajšiemu zriadeniu, prehlásenie spolku SJ o spoločenskovýchovnej spolupráci s príslušnými orgánmi - tiež ako odvolanie proti
rozpusteniu spolku.

Účtový materiál
1945 - 1951

ív

m

1952
Zápisnica o prevzatí majetku po rozpustení spolku SJ podľa príkazu
Povereníctva vnútra.

Ar

ch

Výplatné listiny, prihlášky vkladov, likvidácia spolkového majetku po
jeho rozpustení a odovzdávanie majetku - predisponovanie.

J - 99
"Československo-juhoslovanská liga"

Spolok
"Československo-juhoslovanská
liga"
vznikol
v
druhej
polovici roku 1921 a jeho stanovy boli schválené výnosom Ministerstva s
plnou mocou pre Slovensko v Bratislave. Úlohou ligy bolo šíriť vedomosti
o Juhoslávii v Československu a naopak. Ďalej sa podávali bezplatné
informácie o kultúrnych a hospodárskych otázkach československých v
Juhoslávii a juhoslovanských v Československu. Mali sa nadväzovať a

Br
at
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vy

prehlbovať ideové, kultúrne a hospodárske styky. Činnosť spolku
spočívala v poriadaní verejných schôdzí, zjazdov a prednášok, debatných
večerov, výstav, kurzov a zájazdov, ďalej vo vydávaní kníh, časopisov,
obrazov, máp a hudobnín. Liga sa starala o turistiku, zakladala a
udržiavala čitárne a knižnice. Propagovala organizačnú a žurnalistickú
činnosť.
Pôvodné stanovy spolku sa nezachovali. Materiál je zachovalý, ale
neúplný. Chýbajú roky 1924, 1926, 1940, 1941, 1943 a 1946.
Spolok roku 1939 na jar zanikol z politických príčin, najmä
zásluhou nastupujúceho fašizmu, ale v júli 1945 sa znova obnovil pod
názvom "Československo-juhoslovanský spolok". Obnovený spolok však
nepredložil stanovy na schválenie a v dôsledku toho vydala SNR dňa
16.03.1947 výmer o rozpustení spolku.
Materiál je písaný jazykom českým a slovenským, nachádzajú sa tu
rukopisy, strojom písaný materiál, originály, odpisy, koncepty.

1929
Zápisnica napísaná na Valnom zhromaždení - 18.02.1929, zoznam členov
výboru ligy na rok 1929.

es
ta

1930
Zápisnica z Valného zhromaždenia - 10.02.1930.

1937
Jednateľská správa za rok 1937 - súčasť zápisnice.
1938

Stanovy spolku.

m

1921
Zaslanie stanov na schválenie Policajnému riaditeľstvu - zoznam výboru a
predstavenstvo.

ch

ív

1922
Žiadosť o povolenie verejnej schôdze, žiadosť o povolenie Valného
zhromaždenia.

Ar

1923
Zoznam účastníkov zájazdu do Juhoslávie, oznámenie Policajnému
riaditeľstvu o novozvolenom predsedníctve spolku.
1925
Oznámenie o zvolaní schôdze, oznámenie programu Valného zhromaždenia,
žiadosť o povolenie usporiadať večierok.

1927
Žiadosť o povolenie akadémie s tancom, povolenie akadémie s tancom,
hlásenie o usporiadaní Valného zhromaždenia, povolenie riadneho Valného

vy

zhromaždenia, hlásenie výsledku volieb výboru, žiadosť o povolenie
zbierky pomocou zbieracích hárkov, žiadosť o povolenie zbierky, ktorá sa
uskutoční
predajom
vstupeniek
na
koncerty,
žiadosť
o povolenie
divadelného predstavenia Štátneho konzervatória zo Záhrebu, žiadosť o
spoločný pas na cestu do Rakúska a povolenie tejto cesty, osvedčenie o
ceste do Rakúska vojenským veliteľstvom, zoznam účastníkov zájazdu do
Carnunta (Rakúsko), zaslanie subskripčnej listiny pre predpredaj
vstupeniek na večer Štátneho konzervatória v Záhrebe.

is

la

1928
Oznámenie
usporiadania
Valného
zhromaždenia
spolku,
pozvánka
na
spoločenský večer, oznámenie o konaní spoločenského večera a jeho
povolenie, povolenie prednášky na tému "O víťaznej ofenzíve srbského
vojaka
na
soluňskom
fronte
r.
1918",
zoznam
členov
výboru
Československo-juhoslovanskej ligy odboru Bratislava na r. 1928.

1930
o usporiadaní Valného zhromaždenia, žiadosť o povolenie
akadémie Krajinskému úradu a Policajnému riaditeľstvu,
umeleckej akadémie, členovia výboru, správa o činnosti ligy,
o usporiadaní a pozvánka na oslavu sviatku zjednotenia Srbov,
a Slovincov.

es
ta

Oznámenie
umeleckej
povolenie
oznámenie
Chorvátov

Br
at

1929
Oznámenie o konaní riadneho Valného zhromaždenia na Policajné
riaditeľstvo.

m

1931
Oznámenie o Valnom zhromaždení a pozvánka, členovia výboru Ligy na rok
1931.

ív

1932
Hlásenie o usporiadaní Valného zhromaždenia, povolenie Valného
zhromaždenia výmerom, zoznam členov výboru Československo-juhoslovanskej
ligy za rok 1932.

Ar

ch

1933
Oznámenie o Valnom zhromaždení, zoznam predsedníctva a členov výboru na
r. 1933, oznámenie o zmene stanov na Valnom zhromaždení, žiadosť o
schválenie zmeny stanov, oznámenie o oslavách juhoslovanského národného
sviatku v SND.
1934
Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia, povolenie konania zhromaždenia
výmerom, zoznam funkcionárov na rok 1934.
1935
Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia, výmer na Valné zhromaždenie,
predloženie zoznamu funkcionárov zvolených na Valnom zhromaždení.

vy

1936
Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia, pozvánka na riadne Valné
zhromaždenie, povolenie Valného zhromaždenia výmerom, výročná správa
spolku, žiadosť Krajinského úradu o oznámenie mena predsedu a jednateľa
spolku, oznámenie o konaní Svätojánskeho plesu pre bratislavských
priateľov Juhoslávie, žiadosť o prijatie protektorátu nad plesom
predsedom vlády.
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1938
Pozvanie na Valné zhromaždenie, žiadosť o schválenie zmeny stanov,
oznámenie o konaní riadneho Valného zhromaždenia, schválenie zmeny
stanov Krajinským úradom, hlásenie o poriadaní Valného zhromaždenia
Policajnému riaditeľstvu, súpis o Valnom zhromaždení, žiadosť o
predĺženie lehoty ohľadne súpisu majetku Ligy, oznámenie nezávislosti
bratislavskej Ligy od pražskej Ligy.
1939
Oznámenie študentského odboru Československo-juhoslovanskej ligy o
riadnom Valnom zhromaždení, povolenie Valného zhromaždenia výmerom,
dotazník.

es
ta

1942
Oznámenie o ukončení činnosti spolku vzhľadom k politickým udalostiam,
výpis z banky, zápisnica napísaná pri zaistení majetku spolku.
1944
Žiadosť o oznámenie zániku spolku.

m

1945
Oznámenie o konaní ustanovujúceho Valného zhromaždenia - obnovenie
spolku, oznámenie o existencii spolku.

ch

ív

1947
Zápisnica napísaná z príležitosti zistenia a zabezpečenia majetku
spolku, oznámenie o rozpustení spolku, rozpustenie spolku a jeho
vyradenie zo spolkového registra, inventár majetku, žiadosť o oznámenie
zániku spolku.

Ar

1948
Žiadosť o oznámenie, či horeuvedený spolok zanikol.

1949
Oznámenie o rozpustení spolku, šetrenie o majetku rozpusteného spolku.

1950
Žiadosť o zistenie utvorenia pobočky spolku v Prahe, oznámenie o
žiadosti na schválenie stanov, inventár rozpusteného spolku.

vy

1951
Oznámenie súčasti inventára, pátranie po stratenom majetku spolku,
oznámenie o odovzdaní vecí spolku, zápisnica o stratenom majetku,
zápisnica napísaná vo veci likvidácie majetku spolku, zápisnica napísaná
o odpredaji vecí po bývalom spolku, oznámenie o odpredaji majetku spolku
šoférovi kaviarne Krym.

J - 100
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Junák - ústredie skautskej výchovy

es
ta

Br
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Spolok existoval v roku 1945, jeho účelom a cieľom bolo povznášať
skautskú výchovu mravnú, duševnú a telesnú v duchu kresťanskom,
pokrokovom, ľudovodemokratickom a vychovávať z nej zdravú, priebojnú
generáciu, ktorá bude svedomito spoluutvárať spoločenské dianie a ďalej
chceli vytvoriť spoločnú organizáciu s českým Junákom - Zväzok čsl.
junáctva, zapojiť sa do štruktúry organizovania telesnej výchovy v
širokom slova zmysle a v rámci toho prehlbovať a upevňovať styky s
mládežou slovanskou a mládežou ostatných krajín sveta. Toto si
zabezpečovali verejnými zbierkami pouličnými, ktoré potom využívali na
zakúpenie potrebných predmetov pre spolok.
Písomný materiál je čiastočne zachovalý.
Spolok bol rozpustený nariadením SNR v roku 1948.

Knihy
1946

m

Stanovy spolku.

1945

ív

Zápisnica z junáckeho snemu.
1947

ch

Zápisnica o pouličnej zbierke.

Spisy

Ar

1946
Žiadosť spolku o schválenie stanov, dotazníky, Povereníctvo vnútra schvaľuje stanovy.

1947
Žiadosť o povolenie zvolania junáckeho zjazdu v Banskej Bystrici, výmer,
žiadosť o povolenie pouličnej zbierky - výmer - povolenie, zápisnica o
otvorení pokladničiek a ich súpis, zoznam miest, kde sa vyberalo.

1948
Policajné riaditeľstvo urguje zadanie vyúčtovanie verejnej zbierky,
vyúčtovanie zbierky spolku zaslané na Policajné riaditeľstvo, správa o
konaní Valného zhromaždenia, urgencia vyúčtovania zbierky.

vy

Tlač

is

la

1938
Tisková služba Krajinskej skautskej rady pre Slovensko v Bratislave,
správa o činnosti.

Br
at

J - 101
Justitia - obecné prospešné stavebné a bytové družstvo

es
ta

Justitia - obecné prospešné stavebné a bytové družstvo bolo
založené v roku 1939. Išlo o družstevnú organizáciu s určitým finančným
rozpočtom, ktorým kalkulovala v prospech svojich nákladov.
Spolok pracoval až do roku 1950, teda dovtedy sú u nás uchované
písomné dokumenty.

1939
Oznam o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia, výmer, informácia
ohľadne spolku.

m

1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

ch

ív

1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1944
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

Ar

1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, urgencia zaslaná s vyplnením
dotazníkom.

Spolok "Akadémia dámskych kaderníkov"

Br
at

is

la

vy

Spolok bol založený už v roku 1929, kedy pracoval ako propagačný
spolok, ktorý umožňoval záujemcom a členom používanie stále novších a
dokonalejších techník a postupov pri úprave vlasov a účesov. Z tohoto
dôvodu vyvíjali bohatú osvetovú činnosť, poriadali prednášky a súťaže v
česaní atď.
Spolok bol veľmi užitočný, čo poukazujú aj zápisnice z Valných
zhromaždení. Existoval priebežne až do r. 1951-52, kedy revíziou spolkov
a tiež včleňovaním spolkov do masových organizácií tento zanikol,
nakoľko funkciu spolku prebrali závodné školy práce.

(s. d.)
Stanovy.

es
ta

1929, 1946, 1947, 1948, 1949
Zápisnice z Valných zhromaždení a prezenčné listiny.

Písomný materiál

m

1929
Žiadosť
o
povolenie
od
Policajného
riaditeľstva
o usporiadanie
generálnej schôdze spolku, povolenie od Policajného riaditeľstva k
usporiadaniu generálnej schôdze, žiadosť o schválenie stanov, prípis
Policajného riaditeľstva o vrátení stanov k doplneniu, oznam o konaní
Valného zhromaždenia, povolenie konania Valného zhromaždenia, žiadosť o
schválenie stanov.

ch

ív

1931
Zamietnutie schválenia stanov spolku.

Ar

1933
Prípis od Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave ohľadne
existencie spolku, úprava stanov.
1936
Krajinský úrad žiada o predloženie stanov ku schváleniu, zápisnica
spísaná s funkcionármi spolku.
1946
Žiadosť o schválenie stanov, dotazníky.
1947

Schválenie
stanov
Povereníctvom
vnútra,
oznam
o
konaní Valného
zhromaždenia, výmer, správa o činnosti spolku, hlásenie o priebehu
Valného zhromaždenia, pozvanie na mimoriadne Valné zhromaždenie, výmer,
úradné hlásenie o priebehu mimoriadneho Valného zhromaždenia, zoznam
funkcionárov a členov spolku, dotazníky, šeková knižka.

la

vy

1948
Oznam Oblastnému veliteľstvu NB, že mimoriadne Valné zhromaždenie sa
nekonalo pre nedostatočný počet členov, oznam o konaní riadneho Valného
zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, zoznam
funkcionárov, správa o činnosti spolku za uplynulý rok oznámenie
hlavných údajov o spolku, zoznam funkcionárov.

Br
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1949
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, správa o činnosti za rok
1949.
1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, Valné zhromaždenie sa
odložilo na neurčito.

es
ta

1951
Záznam spolku, upozornenie ÚNV o povinnosti konať Valné zhromaždenia,
žiadosť spolku o vyradenie zo spolkového katastra, úradný záznam s
predsedom o rozpustení spolku.

m

1952
Zisťovanie majetku zaniknutého spolku, zrušenie vkladnej knižky.

K - 103

ív

Spolok "Klub bratislavských kajakárov"

Ar

ch

Spolok vznikol v r. 1932 ako športový klub reprezentujúci iba
športové záujmy členov, konkrétne vodáckeho športu. Spolok sa snažil
rozširovať záujem o vodácky šport na Dunaji aj medzi nemajetnými
vrstvami obyvateľstva, sústreďoval sa na výcvik a tiež prednáškami
sa snažil predchádzať nešťastiu pri utopení s inými záchrannými
prácami. Toto prevádzal prostredníctvom prednášok, ktoré mávali pre
členov
spolku
skúsení
športovci
a
iní
členovia
spolku
sa
zúčastňovali jednotlivých súťaží, organizovali stretnutia na Dunaji
aj s inými štátnymi príslušníkmi. Spolok na to, že nemal finančnú
základňu, organizoval verejné zbierky, tiež dostal aj Krajinskú
podporu a takto si mohol postaviť svoju lodenicu, ktorej majiteľmi
sa stali po vojne členovia SOKOL-u, kde prestúpili aj členovia
bývalého spolku, nakoľko spolok ako taký bol v r. 1945 rozpustený.

Písomný materiál

la

1932, 1934, 1938, 1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčné listiny.

vy

Znovu bol spolok založený v r. 1947, ale keďže išlo o
trieštenie
športových
záujmov,
uprednostňovania
jedného
druhu
športu, bol aj tento r. 1949 rozpustený a členovia spolku prešli do
športovej organizácie SOKOL-a, v r. 1955 až do TJ Slovan, ktorý je
aj majiteľom spolkového majetku.

is

1932
Preskúmanie morálnej a politickej spoľahlivosti funkcionárov spolku.

es
ta

Br
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1933
Krajinský úrad schvaľuje stanovy, žiadosť o povolenie zbierky so
stavebnými podielmi na dom pre členky Kajak - klubu, povolenie
verejnej zbierky, oznam na Policajné riaditeľstvo o funkcionároch a
celková správa o činnosti spolku, žiadosť na Policajné riaditeľstvo
o povolenie vyhotovenia spolkového odznaku a zástavy, povolenie
užívania spolkového odznaku a zástavy, žiadosť o povolenie verejnej
zbierky, Policajné riaditeľstvo žiada nacionálie funkcionárov a iné
údaje, oznámenie Policajného riaditeľstva o návšteve viedenských
kajakárov, oznam ohľadne verejnej zbierky, prípis Krajinského úradu
o účele stavby postavenej z peňazí verejnej zbierky, predĺženie
verejnej zbierky.

Ar

ch

ív

m

1934
Vyúčtovanie verejnej zbierky, oznam o konaní Valného zhromaždenia,
oznam na Policajné riaditeľstvo o funkcionároch spolku a ostatné
požadované údaje, žiadosť o povolenie vyberania poplatkov za nečlena
spolku, vyúčtovanie verejnej zbierky, predloženie zoznamov členov
spolku, potvrdenie prijatia zoznamov, oznam o konaní Valného
zhromaždenia,
výmer,
program
Valného
zhromaždenia,
oznam
na
Policajné riaditeľstvo o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia,
výmer, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov
zaslaný na Policajné riaditeľstvo, žiadosť o povolenie podpisovať
vedúcich spolku, oznámenie na Policajné riaditeľstvo o novozvolených
funkcionároch spolku.

1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, zoznam funkcionárov
odovzdaný
na
Policajné
riaditeľstvo,
žiadosť
na
Policajné
riaditeľstvo o povolenie prednášky Rakúšana Karola Lapku na tému:
"Vodný šport a V loďke po Váhu cez Slovensko", zoznam funkcionárov,
žiadosť o schválenie stanov, žiadosť o zaslanie zoznamu členstva,
preskúmanie politickej spoľahlivosti členov.

vy

1936
Doplnenie
žiadosti
o
udelenie
podpory,
oznam
Policajnému
riaditeľstvu o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník,
povolenie členstva cudzím členom, overenie a vyšetrenie politického
zmýšľania
uvedených
členov,
žiadosť
o
udelenie
podpory
od
Krajinského úradu na vybudovanie lodenice a klubovne.

la

1937
Doplnenie žiadosti o podporu od Krajinského úradu, oznam o konaní
Valného zhromaždenia, výmer, vyhovenie žiadosti o Krajinskú podporu.

Br
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1938
Doplnenie žiadosti o udelenie Krajinskej podpory, oznámenie termínu
konania Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, žiadosť o udelenie
podpory, rezignácia predsedu spolku Mateja Duffeka, zvolanie
mimoriadneho Valného zhromaždenia, výmer, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, pozvánka.

es
ta

1939
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, oznámenie údajov ohľadne spolku
na Policajné riaditeľstvo, žiadosť o informácie ohľadne založenia
spolku.
1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia, zoznam členov, výkaz o činnosti
spolku.

m

1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo,
výmer, žiadosť o schválenie stanov, vyúčtovanie Krajinskej podpory.

ch

ív

1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, slávnostná schôdza z
príležitosti 10. výročia trvania spolku, program slávnostnej
schôdze.

Ar

1943
Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia, dotaz Policajného riaditeľstva na
spolkovú činnosť, výkaz o

1945
Výmer
o
rozpustení
spolku,
úradné
hlásenie
o
hlavných
predstaviteľoch spolku, ktorí nebývajú v Bratislave, žiadosť vodákov
Slovenského zväzu mládeže v Bratislave I. o pridelenie lodenice,
inventár majetku spolku.

1947
Vytvorenie spolku "Klub bratislavských kajakárov", dotazník, oznam o
konaní zakladajúceho Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie o
konaní Valného zhromaždenia, žiadosť o schválenie stanov, šetrenie
spoľahlivosti hlavných predstaviteľov spolku.

la

vy

1948
Povereníctvo vnútra - dotaz na existenciu spolku Kajak klub,
informácie o ich majetku, prevzatie majetku po bývalom Kajak klube
SZM - vodákmi.

is

1951
Zápisnica o odovzdaní - prevzatí majetku bývalého klubu kajakárov
novým spolkom SOKOL NV Bratislava.

Br
at

1949
Oznámenie klubu o vstupe do sokolskej jednoty - ukončenie činnosti,
prezenčná listina z posledného Valného zhromaždenia, vstúpenie do
športovej organizácie SOKOL, zadanie správy o majetkovom stave
bývalého klubu, oznámenie skutkového stavu majetku po bývalom klube.

es
ta

1950
Správa na ÚNV o stave majetku po bývalom spolku Kajak - klub,
zlúčenie spolku so Sokolom.
1951
Súpis majetku rozpusteného spolku.

m

1955
Prípis z ÚNV ohľadne vykázania nehnuteľného majetku spolku a jeho
zápise v pozemkovej knihe, odpoveď TJ Slovan Bratislava ÚNV.

ch

ív

IV-73-75, 2-VI-3
K - 104
Spolok pestovateľov kanárov a ochrancov vtáctva
v ČSR

Ar

Spolok bol založený v roku 1936. Jeho cieľom bolo pestovať
"vedu" o chove vtáctva, hlavne kanárov a vštepovať lásku k
užitočnému hmyzožravému vtáctvu v prírode žijúcemu, aby jeho
chytanie a držanie v klietkach úplne vymizlo. Toto sa snažili
dosiahnuť verejnými výstavami, prednáškami, tiež sa snažili zamedziť
dovoz cudzokrajných kanárov a zveľadiť vývoz kanárov vypestovaných
doma.
Spolok mal aj charakter dobročinný a síce tým, že podporoval
svojich členov v prípade dlhej nemoci alebo iných nehôd. Tiež

zakladá rozličné odbory ako znalcov spevu, tlačový, pre chov a
štatistiku, výstavný, pestovateľský - exotického vtáctva atď.
Spolok existoval až do roku 1953, kedy sa včlenil do Osvetovej
besedy.

1938, 1939

vy

Stanovy spolku.

la

1936
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia.

is

1937
Zápisnica z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti, zoznam členov
výboru.

Br
at

1938
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti, zoznam členov
výboru.

es
ta

1939
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti za
predchádzajúci rok, zoznam členov výboru.
1940
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti, zoznam členov
výboru.

m

1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti, zoznam členov
výboru.

ív

1942
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov výboru, správa o
činnosti.

ch

1943
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti, zoznam členov
výboru.

Ar

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov výboru, správa o
činnosti.
1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov výboru, výkaz o
činnosti.
1947

Zápisnica z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti.
1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti, zoznam členov
výboru.

vy

1949
Zápisnica z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti, zoznam členov.
1951

la

Správa o činnosti.

Br
at

is

1953
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti, zoznam
členov, zápis s predsedom spolku ohľadne organizácie podobných
spolkov, súpis majetku, zápis z likvidačnej komisie.

Spisy

es
ta

1936
Oznam na Policajné riaditeľstvo o založení spolku a oznámenie o
konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1937
Oznam o Valnom zhromaždení, výmer, dotazník, žiadosť na Policajné
riaditeľstvo o povolenie poriadania výstavy v Bratislave českým
spolkom "Spolok pěstitelů kanárů a ochránců ptactva v ČSR se sídlem
v Praze".

ch

ív

m

1938
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, dotazník, KÚ - schválenie stanov, bilancia majetku, žiadosť o
povolenie konania členskej schôdze, výmer, žiadosť o povolenie
poriadania výstavy, výmer, žiadosť o povolenie pohyblivej reklamy,
výmer.

Ar

1939
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, dotazník, výmer, KÚ schválenie zmeny stanov.
1940
Výmer pre Valné zhromaždenie, dotazník, oznámenie funkcionárov.
1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.
1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia.

1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.
1944
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky.

la

vy

1945
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, dotazník.

is

1946
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie,
dotazník, žiadosť o povolenie poriadania propagačno-predajnej
výstavy kanárov, výmer.

Br
at

1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, zoznam
členov, úradné hlásenie.

es
ta

1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie,
dotazníky, oznámenie údajov o spolku a funkcionároch.
1949
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, hlásenie z Valného
zhromaždenia, dotazník, Povereníctvo vnútra - schválenie stanov.

m

1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, obežník ÚNV
ohľadne nutnosti zaslania správy z Valného zhromaždenia.

ív

1951
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, zoznam členov.

ch

1952
Šetrenie ohľadne majetku, informácia spolku o činnosti spolku, údaje
o spolku - funkcionároch.

Ar

1953
Záznam o spolku, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
dotazníky, oznámenie na ÚNV o včlenení sa do Osvetovej besedy.

K - 105
Občianske kasíno

Br
at

is

la

vy

Spolok bol založený v roku 1837. Jeho účel spočíval v
kultúrno-vzdelávacej činnosti. Členmi a hlavnými predstaviteľmi boli
vždy popredné osoby nášho vedeckého života. Tiež poriadal nespočetné
množstvo zábav a večierkov literárnych a iných. Mal široké pole
pôsobnosti a ako jeden z najstarších svojho druhu mal aj široko
rozvetvenú klientelu - členstvo. Na jeho pozvanie sa nerozpakovali
chodiť robiť do Bratislavy prednášky autority aj z okolitých štátov,
hlavne Maďarska, Rakúska, Nemecka.
Spolok zápasil s mnohými ťažkosťami ako napr. v 30-tych rokoch
nášho storočia mali zakázané sem chodiť maďarskí občania, čím
členstvo a celý kultúrny svet trpel, lebo prišli mnohokrát o
zaujímavosti vedy a techniky z tohoto štátu.
Spolok jestvoval až do r. 1945, potom bol rozpustený
Povereníctvom vnútra a viac sa nezakladal. Mal fantastickú knižnicu
a tiež nejaký majetok, ktorý prešiel do Kultúrno-sociálneho fondu
Povereníctva vnútra.

1926
Zápisnica vo veci činnosti spolku.

es
ta

1928
Správa o činnosti spolku za rok 1927.

1930
Správa o prednáške, správa o činnosti za rok 1929.
1933
Správa o činnosti za rok 1932, zoznam funkcionárov.

m

1937
Správa o činnosti k 100. výročiu (+ novinové výtlačky).

ív

1940
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti.

ch

1941
Výkaz o činnosti, zoznam členov.

Ar

1942
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti za rok
1941, zoznam členov.

1943
Správa o Valnom zhromaždení, zoznam členov, výkaz o činnosti za rok
1942.

1944
Správa o konaní Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti za rok 1943.

1945
Zápisnica o rozpustení spolku.

Spisy

la

vy

1922
Prípis ministra ČSR s plnou mocou pre Slovensko županovi
Bratislavskej župy o vrátení stanov k doplneniu, predloženie stanov
ku schváleniu, šetrenie o členoch spolku s ohľadom na národnosť.

Br
at

is

1923
Nariadenie Župného úradu na Policajné riaditeľstvo o zákaze
pribratia cudzích štátnych príslušníkov za členov spolku, schválenie
stanov, nahlásenie majetku spolku.
1926
Žiadosť o povolenie zavedenia telefónu, prípisy a šetrenie ohľadne
zavedenia telefónu.

es
ta

1928
Prípis Policajného riaditeľstva - urgencia oznámenie funkcionárov,
žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie prednášky, výmer.
1929
Žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o povolenie prednášky,
výmer.

m

1930
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie usporiadania tanečnej
zábavy, žiadosti spolku na Policajné riaditeľstvo o povolenie
konania prednášok, výmer.

Ar

ch

ív

1931
Žiadosti spolku na Policajné riaditeľstvo o povolenie konania
tanečných zábav, výmer, žiadosti spolku na Policajné riaditeľstvo o
povolenie prednášok, výmer, zamietnutie žiadosti o povolenie
prednášok maďarského profesora Krajinským úradom, životopis dr.
Emila Kunaláka.

1932 - 1933
Policajné riaditeľstvo - svedčenie spolku o jeho existencii, žiadosť
na Policajné riaditeľstvo o povolenie prednášok, výmer.
1934
Žiadosť o povolenie prednášok a literárnych večierkov, výmer.
1936 - 1937

Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, hlásenie - výpis z
hotelovej knihy, zoznam členov.

1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky.

la

1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky.

vy

1938 - 1939
Žiadosť o povolenie prednášok, prednáška dr. Kuneláka o Napoleonovi
v Bratislave, zoznam členov.

Br
at

is

1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, hlásenie z Valného
zhromaždenia.
1943
oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky.
1944
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky.

es
ta

1945
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, zoznam majetku.

m

1946
Obežník I. Sporivej banky - filiálka na Molotovovej ulici pre
Oblastné veliteľstvo NB - informácia o spolku.

ív

1947
Usporiadanie podlžnosti spolku, informácie o spolku, dotazníky,
zoznam funkcionárov.

ch

1948
Informácie o spolku zaslané na Daňový úrad, nariadenie Povereníctva
vnútra o predisponovaní majetku Kultúrno-sociálnemu fondu.

Ar

1949
Správa Povereníctva vnútra na NV - ÚNV o likvidácii spolku,
informácie o spolku.
1950
Nariadenia Povereníctva vnútra o predložení písomností o majetku
rozpusteného spolku.

Tlač

1944
Výtlačky z novín, oznam o večierku.

Účtovné

vy

Výkazy ku plateniu jednotlivých firiem spolku a potvrdenia o
zaplatení jednotlivých položiek spolkom.

is

1855
Nahlásenie dôležitých údajov o spolku.

la

1853
Informácie o spolku (dotazník).

Br
at

1956
Prípis spolku na Magistrát o zaslanie správy o spolku za rok 1855.

es
ta

1857
Prípis spolku na Magistrát o zaslaní správy o činnosti spolku.

7-XVII-18
K - 106

Slovenský klub kinoamatérov

Ar

ch

ív

m

Spolok bol založený v roku 1948. Jeho hlavným cieľom bolo
pestovať a rozširovať amatérsku kinematografiu, vzdelávať členov v
tomto odbore. Spolok zriaďoval odbory libretistov, scenáristov,
kameramanov, technických a iných umeleckých pracovníkov. Tiež
napomáhal pri zriaďovaní výchovných, zábavných a reportážnych
filmov.
Spolok existoval až do roku 1951, kedy sa dobrovoľne rozišiel.
Materiál sa zachoval takmer úplný.
K tomuto klubu sme pričlenili aj kinematografické licencie,
ktoré boli v rukách jednotlivcov a boli podporované niektorými
väčšími spolkami. Ide o dosť nesúvislý materiál Policajného
riaditeľstva, ktorý nie je nožné inde zatriediť.

Stanovy spolku.

1948
Zápisnica zo zakladajúcej schôdze Valného zhromaždenia, prezenčná
listina.
1949

Zápisnica z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti za rok 1948-49,
zoznam členov.

Spisy

la

vy

1948
Žiadosť o povolenie náborovej schôdze, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie
založenia spolku, dotazník, žiadosť o schválenie stanov.

Br
at

1951
Odvolanie žiadosti o schválenie stanov.

is

1949
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

1952
Zisťovanie majetku, výpis z peňažných ústavov, zánik spolku.

es
ta

Kinolicencie

1930
Predĺženie licencie pre L. Franka - kino Olympia - prípis
Krajinského úradu L. Frankovi.

m

1935
Krajinský úrad udeľuje Karolovi Hotašovi kinolicenciu v kine Alfa na
Kollárovom námestí.

Ar

ch

ív

1937
Krajinský úrad udeľuje kinolicenciu Vladimírovi Rosenbreilovi v kine
Atlantis na Tehelnom poli, Krajinský úrad udeľuje kinolicenciu TJ
Bratislava - Masarykova kolónia, kino Osveta, obežník Krajinského
úradu o jazykových nesprávnostiach vo filmoch určený všetkým
okresným úradom, Mestskému notárskemu úradu v Bratislave a v
Košiciach, obežník Ministerstva vnútra o venovaní z výťažku kín v
prospech štátnej invalidnej starostlivosti.

1938
Udelenie kinolicencie Karolovi Junekovi pre kino "Palace".

1939
Obežník prezídia Policajného riaditeľstva všetkým majiteľom
kinematografických, divadelných, prednáškových a iných miestností v
Bratislave.

K - 107
Slovenský amatérsky kolkársky zväz

1943, 1945

Br
at

Stanovy spolku.

is

la

vy

Zväz bol založený v roku 1943, išlo čiste o športový spolok,
ktorého účelom bolo zakladať sídlo svojich žúp, organizovať a
združovať kluby a osoby, ktoré sa venujú kolkárskemu športu,
podporovať ho a vychovávať dorast, zastupovať záujmy všetkých
svojich členov a hlavne starať sa o to, aby kolkársky šport bol
vedený v duchu športovom.
Spolok poriadal zápasy, na ktoré si pýtal povolenie od NB na
vylepovanie plagátov. V roku 1951 spolok zanikol.

1943
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

es
ta

1947
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti za rok
1946.

m

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina, zoznam členov,
správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok
1947.

Spisy
1943

ív

Dotazníky.

Ar

ch

1944
Žiadosť o schválenie stanov, Policajné riaditeľstvo vracia stanovy k
doplneniu, predloženie stanov spolku s patričnými dokladmi.
1945

Dotazníky.

1946
Osobné dáta funkcionárov, NV - ÚNB predkladá žiadosť o schválenie
stanov, úradné hlásenie o Fakšánovi - funkcionárovi spolku.
1947

Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, dotazník, oznam o konaní mimoriadneho Valného
zhromaždenia, výmer, dotazník.

vy

1948
Činnosť spolku, dotazníky, oznam o konaní Valného zhromaždenia,
dotazník, výmer, povinné hlásenie o funkcionároch a o činnosti
spolku, žiadosť o povolenie vylepovania plagátov.

is

1951
Záznam o spolku, hlásenie o zániku spolku.

la

1950
Upozornenie o potrebe konania Valného zhromaždenia.

Br
at

1952
Oznam o revízii spolku, nariadenie Povereníctva vnútra o včlenení sa
do Zväzu ústredného výboru SOKOL-a na Slovensku.
1955

es
ta

Šetrenie ohľadne spolku.

K - 108

Kolkársky klub "Zátišie"

m

Spolok bol založený v roku 1947, prevádzal športovú činnosť a
zanikol po roku 1951, kedy všetky spolky boli revidované a mali
možnosť buď pokračovať v činnosti v daktorej z masových organizácií
alebo zaniknúť.

1946

ív

Stanovy.

ch

1947
Zápisnica zo zakladajúcej schôdze Valného zhromaždenia, prezenčná
listina, zoznam členov.

Ar

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina, správa o
činnosti za rok 1947, zoznam členov.

Spisy
1947

Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, žiadosť o
povolenie vylepovania plagátov, plagát.
1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, dotazníky, povinné hlásenie o spolkoch.

la

vy

1949
Povereníctvo vnútra - zisťovanie údajov o funkcionárovi Ladislavovi
Lednárovi.

1951

Br
at

Záznam o spolku.

is

1950
Urgencia konania Valného zhromaždenia.

K - 109

Spolok "Jednota chovateľov koní"

ív

m

es
ta

V spisovom materiáli, ktorý je k dispozícii v AMB, je
obsiahnuté, že spolok "Slovenskej jednoty chovateľov koní" bol
založený v roku 1924 a z tohoto obdobia pochádzajú aj prvé zápisnice
z Valného zhromaždenia. Stanovy, ktoré tu máme sú už zmenené a vyšli
v roku 1931.
Spolok prosperoval až do roku 1948 - 1950, kedy bol jeho
majetok predisponovaný "Jednotnému zväzu slovenských roľníkov v
Bratislave". V tomto období dochádza aj k rozpusteniu spolku.
Materiál poskytuje takmer ucelený pohľad na obdobie r. 1924 1948-51, na jeho činnosť, hlavne hospodársku, účelom ktorej bola
sústavná opatera a zveľaďovanie chovu koní a tiež ich odpredaj.

ch

1931
Stanovy Slovenskej jednoty chovateľov koní v Bratislave (Zmenené
stanovy).

Ar

1929
Zápisnica (r. 1929) z Valného zhromaždenia konaného v Tatranskej
Lomnici, prezenčná listina, 2x odpis.
1932
Výročná správa o činnosti spolku za rok 1932.

1933
Výročná správa o činnosti spolku za rok 1933.

1934
Správa o činnosti za rok 1934.

vy

1924 - 1931
Zmena stanov spolku, hlásenie Policajnému riaditeľstvu o zmene
stanov,
dodatky
stanov,
ohlásenie
nových
členov
Policajnému
riaditeľstvu, výročná správa (1929) + funkcionári predsedníctva,
výboru, činnosť jednoty za rok 1930, schválenie zmeny stanov.

O existencii spolku.

is

1945

la

1933 - 1948
Oznámenia Policajnému riaditeľstvu o členoch výboru spolku,
existencia spolku, zánik spolku, rozpustenie spolku.

Br
at

1950
Rozpustenie spolku, pridelenie majetku spolku Jednotnému zväzu
slovenských roľníkov v Bratislave, rozpustenie a inventarizácia
majetku.
1951

es
ta

Inventarizácia majetku spolku.

K - 110
Zbierka v prospech bojujúceho kórejského ľudu

ív

m

1950
Obežník Povereníctva vnútra pre grafické závody a vydavateľstvá "Pravda"
o
povolení
verejnej
zbierky
v
prospech bojujúceho
kórejského ľudu, obežník Povereníctva vnútra pre vydavateľstvo
"Práca", zbierací hárok.

Ar

ch

1951
Žiadosť - urgencia ÚNV na vydavateľstvo "Pravda" o zaslanie
vyúčtovania zbierky, vyúčtovanie vydavateľstva "Pravda" na ÚNV,
prípis ÚNV na Povereníctvo vnútra o ukončení zbierky na kórejský
ľud.

K - 111
X-55-81, 2-V-15
SOKOL Kovosmalt

vy

Spolok bol založený v roku 1932, jeho cieľom bolo pestovať
šport a otužovať týmto zdravie členov. Spolok po r. 1939 sa musel
rozísť, nakoľko územne zapadol do Veľkomoravskej ríše a všetky
spolky na území mimo samotnej Bratislavy boli rozpustené.
Opäť bol spolok založený až v roku 1945. V roku 1950 sa zlúčil
Sokol Kovosmalt s ŠK Petržalka.
Materiál nie je úplný, písomností spolku Sokol chýbajú.

1933

is

1932
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia.

la

Stanovy spolku.

Br
at

1945
zápis zo zakladajúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.
1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti klubu v
Petržalke, zoznam členov.

es
ta

1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti, zoznam členov.

m

1949
Zápisnica z príležitosti komisionálnej prehliadky klziska na ihrisku
Kovosmalt.

Spisy
1932

ív

Žiadosť o schválenie stanov.

ch

1933
Krajinský úrad schvaľuje stanovy spolku.
1944

Ar

Informácie o spolku.

1945
Žiadosť na Oblastné veliteľstvo NB o povolenie znovuzaloženia spolku
a konania schôdze, výmer, nahlásenie členov výboru.
1946
Žiadosť spolku na Povereníctvo vnútra o schválenie stanov, oznam o
konaní Valného zhromaždenia, hlásenie z Valného zhromaždenia,
dotazník.

1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie funkcionárov.

la

1949
Žiadosť o povolenie vylepovania plagátov.

vy

1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, odvolanie Valného
zhromaždenia, oznámenie údajov o členoch a funkcionároch spolku,
oznam o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia, žiadosť o
povolenie otvorenia klziska na ihrisku počas zimných mesiacov.

Br
at

is

1950
Oznam o výročnej členskej schôdzi, výmer, prípis na ÚNV o zlúčení ŠK
Petržalka s Kovosmalt Peržalka.
1951
Záznam o spolku.

es
ta

K - 112
Zväz kožušníkov, čiapkárov a prípravcov kožušín
na Slovensku v Bratislave

Ar

ch

ív

m

Spolok bol založený dňa 5. mája 1946 V Turčianskom sv. Martine
v Ústave pre zveľaďovanie živnosti. Stanovy boli schválené r. 1947
(nezachovali sa). Spolok vznikol, aby sa staral o svojich členov,
ktorých bolo na Slovensku v tom čase ešte veľa, lebo kožušníctvo
bolo rozšírené. Zastával záujmy kožušníkov a čiapkárov a prípravcov
kožušín. Snažil sa, aby bol prítomný na všetkých poradách, ktoré sa
týkali ich stavu.
Zanikol pred rokom 1951, pravdepodobne roku 1949, keď bol
založený Slovenský živnostenský zväz, ku ktorému bol pričlenený
(dozvedáme sa o tom z materiálu z rokov 1950, 1951).
Fond zahŕňa písomnosti od r. 1946 do r. 1951. Nie je však
úplný, chýba r. 1949, stanovy, zápisnice z Valných zhromaždení,
ktoré sa mali podľa stanov konať každý rok. Materiál je originálny i
v odpisoch, všetko je napísané v jazyku slovenskom.
Použité skratky:
PV - Povereníctvo vnútra,
ORNB - Oblastné riaditeľstvo národnej bezpečnosti,
ZK - Zväz kožušníkov,
NB - Národná bezpečnosť,
ÚNV - Ústredný národný výbor,
OVNB - Oblastné veliteľstvo národnej bezpečnosti,
SŽZ - Slovenský živnostenský zväz.

vy

1946
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia - Turčiansky sv.
Martin, správa o činnosti spolku za rok 1946, prezenčná listina zo
zakladajúceho Valného zhromaždenia, zoznam členov spolku, ZK žiada
PV cestou ORNB o schválenie stanov, NB oznamuje, že predkladá
žiadosť spolku o schválenie na ďalšie pokračovanie.

Br
at

is

la

1947
PV oznamuje ZK, že schválilo ich stanovy a vyrubuje poplatok 300,Kčs, výmer z Valného zhromaždenia v Ružomberku, oznámenie o konaní
mimoriadneho Valného zhromaždenia 22.06. + program, ZK oznamuje NB v
Bratislave, že sa bude konať Valné zhromaždenie 22.12. v Ružomberku,
OVNB vyzýva ZK, aby poslali správu o priebehu Valného zhromaždenia,
o činnosti spolku za minulý rok, zoznam členov, dotazník, ZK
predkladá OVNB správu z Valného zhromaždenia, dotazník.
1948
ZK predkladá NV oznámenie hlavných údajov o spolku, mená členov
riadneho výboru a akčného výboru.

es
ta

1950
SŠZ oznamuje ÚNV, že bol ustanovený ako jediná organizácia
živnostníkov na Slovensku a v dôsledku toho aj ZK bol k nemu
pripojený a ako samostatná organizácia už nejestvuje.

Ar

ch

ív

m

1951
PV oznamuje, že správa SŽZ predkladá na ďalšie pokračovanie, PV
žiada ÚNV, aby vyžiadal od bývalého predsedu ZK písomné prehlásenie,
že spolok splynul so SŽZ a tak zanikol, ÚNV žiada bývalého predsedu
ZK Jozefa Spinettiho, aby napísal prehlásenie, že spolok splynul so
SŽZ, Jozef Spinetti prehlasuje, že spolok SŽZK splynul so SŽZ a tak
zanikol, ÚNV predkladá PV prehlásenie Jozefa Spinettiho, PV berie na
vedomie prehlásenie J. Spinettiho a zároveň nariaďuje vyradenie ZK
zo spolkového katastra, ÚNV predkladá PV, že vyradenie bolo oznámené
predsedovi zaniknutého spolku, ÚNV predvoláva J. Spinettiho na
Miestny úrad.

K - 113
III-49-70, 1-III-25
Svojpomocný pohrebný spolok krajčírov

Spolok bol založený v roku 1931. Podnet k tomuto založeniu
dalo úmrtie jedného krajčíra, ktorý zanechal po sebe nezaopatrené
deti a manželku. Z dôvodu podpory pri tomto zamestnaní a chorôb,
ktoré z tohoto zamestnania vznikajú, bol spolok založený. Účelom
bolo morálne a hmotné podporovanie pozostalých. Členovia si

vy

zabezpečovali túto podporu pravidelnými príspevkami spolku. Spolok
sa snažil o čo najdlhšiu životnosť, čo sa prejavilo aj žiadosťou na
Kanceláriu prezidenta republiky Zápotockého v roku 1953. Spolok sa
ešte predtým začlenil do družstva "Vzorodevu", kde mal možnosť
pokračovať vo svojej činnosti, ale pod dohľadom družstva.
Spisový materiál nie je úplný.

1947

la

Stanovy spolku.

is

1935
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia, správa o činnosti.

Br
at

1936
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov.
1937
Zoznam členov, zápisnica z Valného zhromaždenia.
1938
Správa o činnosti, zoznam členov.

es
ta

1940
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov.

m

1942
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov.

ív

1943
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov.

ch

1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.
1948

Ar

Výročná správa.

1950
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina, zoznam členov.

1952
Správa o činnosti, nahlásenie funkcionárov.

1954
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Spisy
1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, žiadosť o schválenie stanov.

is

1937
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, dotazníky.

la

vy

1936
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, KÚ - vrátenie
stanov k prepracovaniu.

Br
at

1938
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky.

1940
KÚ - schválenie stanov, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
dotazník.

es
ta

1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie,
dotazník, prípis spolku na Policajné riaditeľstvo o zaslaní
príslušných písomností, dotazník.

m

1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia.

ch

ív

1944
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia.
1945
Žiadosť o ďalšiu činnosť spolku.

Ar

1946
Žiadosť o schválenie stanov, oznam o konaní Valného zhromaždenia.
1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov, žiadosť o povolenie
vylepovania plagátov, znovuvytvorenie spolku - žiadosť o povolenie,
dotazníky, žiadosť o schválenie stanov, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia.

1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, oznam o konaní Valného zhromaždenia,
predloženie dôležitých údajov o spolku.

la

vy

1949
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, informácie o spolku,
rozpustenie spolku, vyradenie zo spolkového registra, výkaz o
majetku, výpisy z peňažných ústavov.

Br
at

is

1950
Výpisy z peňažných ústavov, schválenie stanov Povereníctvom vnútra,
oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, preskúmanie politickej
spoľahlivosti, zisťovanie majetku - odovzdanie Kultúrno-sociálnemu
fondu podľa nariadenia Povereníctva vnútra.
1952
Zisťovanie majetku, rozpustenie spolku, prípis ÚNV na spolok o
potrebe podania žiadosti na Povereníctvo vnútra ohľadne schválenia
zmeny stanov, výkaz majetku, dotazníky, oznam o konaní Valného
zhromaždenia - povolenie, začlenenie do družstva "Vzorodev".

es
ta

1953
Povereníctvo vnútra - žiadosť o nahlásenie majetku po bývalom
spolku, prípisy a nariadenia Povereníctva vnútra ohľadne majetku
zaniknutého spolku, list prezidentovi republiky A. Zápotockému o
povolenie ďalšej činnosti spolku.

m

1954
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, hlásenie o konaní Valného
zhromaždenia, dotazník.

K - 114
Krajčíri v Petržalke

Ar

ch

ív

+ 14 ks doložených - delimitáciou zo ŠOBA r. 1988.

1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, odročenie schôdze pre
nedostatočný počet členov.

K - 115
Jednota chovateľov králikov a iných

kožušinových zvierat

Stanovy.

is

1946

la

vy

Spolok bol založený v roku 1946, kedy mal aj schválené
stanovy. Zaoberal sa hlavne organizačnými prácami a po roku 1948 bol
prakticky v nečinnosti, lebo bol informovaný, že všetky jemu
prislúchajúce úlohy bude robiť Jednotný zväz slovenských roľníkov. Z
tohoto dôvodu aj v roku 1951 požiadal o vyradenie zo spolkového
registra.
Písomný materiál Policajného riaditeľstva sa obmedzuje iba na
časť korešpondencie z r. 1951, z čoho si ťažko utvoriť kompletný
obraz o spolku.

es
ta

Br
at

1951
Úradný záznam o dôvodoch nečinnosti spolku, hlásenie predsedu spolku
- Pavla Rosu o príčinách zániku, resp. pasívnosti spolku, vyradenie
spolku zo spolkového registra na nariadenie Povereníctva vnútra.

K - 116

Spolok slovenských krátkovlnných amatérov
(SSKA)

Ar

ch

ív

m

Spolok vznikol 09.11.1940. Predchodcom a tiež obdobným spolkom
v Čechách bol spolok Čsl. amatérskych vysílačů, ktorý bol v roku
1939 z politických dôvodov rozpustený. SSKA mal sídlo v Bratislave,
rokovací jazyk bol slovenský. Pôsobnosť spolku sa vzťahovala na celé
Slovensko.
Účelom
spolku
bolo
podporovať
záujem
o
amatérsku
rádiokomunikáciu tým, že združoval záujemcov ku spoločnej práci a
pomoci,
zoznamoval
ich
s
ustanoveniami
medzinárodných
rádioamatérskych konferencií a dbal na dodržiavanie podmienok
stanovených v koncesnej listine, ako aj iných úprav poštovej správy
vo veciach amatérskych. Zastupoval spoločné záujmy pred úradmi a
pred verejnosťou, prehlboval technické znalosti členov a preto
usporiadaval prednášky, kurzy, preteky, rozširoval vedomosti o
krátkovlnnom
vysielaní
prostredníctvom
kníh,
časopisov,
ktoré
vydával.
Spolok sa v r. 1945 bránil rozpusteniu a na svoju žiadosť bol
vyhlásený v r. 1945 za bádateľsko-vedecký spolok. V r. 1948 bol
prijatý členstvom Čsl. amatérskych vysílačů, čím bola na Slovensku
jeho pôsobnosť obmedzená len na činnosť miestnych skupín. V roku
1951 po revízii spolkov bolo nutné, aby spolky prešli do niektorej z
masových organizácií, a tak ČAV prechádza do ROH.

1941
Stanovy spolku.

vy

1940, 1945, 1946, 1947, 1948
Zápisnica z Valných zhromaždení, prezenčné listiny.

Písomný materiál

is

la

1940
Oznam o konaní zakladajúceho Valného zhromaždenia na Policajné
riaditeľstvo a na Ministerstvo vnútra, výmer, žiadosť o schválenie
stanov.

Br
at

1941
Prípisy z Policajného riaditeľstva a z Ministerstva vnútra o
stanovách spolku.
1942
Oznam Policajnému riaditeľstvu o konaní Valného zhromaždenia,
dotazníky.

es
ta

1943
Oznam Policajnému riaditeľstvu o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
dotazníky, výkaz o činnosti spolku, správa o priebehu Valného
zhromaždenia, zoznam členov.

m

1945
Prípis spolku Prezídiu Policajného riaditeľstva - oznam o konaní
Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia,
žiadosť o schválenie stanov zaslaná Povereníctvu vnútra.

ch

ív

1946
Oznam Policajnému riaditeľstvu o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
dotazníky, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, prehľad o
činnosti spolku.

Ar

1947
Oznam Policajnému riaditeľstvu o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
žiadosť o zmenu termínu konania Valného zhromaždenia, výmer, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia, dotazníky, výkaz o činnosti spolku.

1948
Prípis Ústrednému akčnému výboru Národného frontu a Národnému výboru
- Ústredie národnej bezpečnosti o premene spolku SSAK na miestnu
odbočku ČAV (Čsl. amatérskych vysielačov) nesúca pomenovanie Zemská
odbočka, oznámenie hlavných údajov o spolku, funkcionároch a akčnom

výbore, návrh na rozpustenie spolku SSAK o udelenie výnimky podľa
nariadenia SNR zo dňa 25.05.1945 č. 51.

la

vy

1949
Žiadosť povereníctva vnútra o rozpustenie spolku, zistenie a
zabezpečenie jeho majetku, vyradenie zo spolkového registra, zoznam
majetku, výmer - o rozpustení spolku, výpisy z bánk a sporiteľní o
finančnom stave spolku - majetok preberá Povereníctvo vnútra Kultúrno-sociálny fond, prevedenie finančných položiek uložených v
bratislavských bankách a sporiteľniach na Kultúrno-sociálny fond.

is

1951
Rozpustenie spolku, spolok Čsl. amatérskych vysielačov prešiel do
organizácie ROH - zánik spolku.

Br
at

1948
Výstrižok z novín "Práca" zo dňa 29. júna č. 173 - oznam o obnovení
rádioamatérskych klubov.

K - 117

es
ta

Spolok priateľov žehu "Krematórium"

Spolok bol u nás založený po vzniku "Spolku přátel žehu" v
Prahe.
Jeho
účelom
bolo
pracovať
na
rozšírení pochovávania
spopolňovaním a na jeho zovšeobecňovaní a starať sa o dôstojné
vykonávanie pohrebu.

1955

m

Stanovy.

1959

ív

Zápisnica z výročnej schôdze.
1960

ch

Zápisnica o previerke činnosti.
1963

Ar

Zápisnica z členskej schôdze.

Spisy

1956
Povereníctvo vnútra - nariadenie o ďalšej činnosti spolku,
nahlásenie funkcionárov.

1958
Oznam na ObNV o zvolaní miestneho členstva na výročnú členskú
schôdzu, nahlásenie funkcionárov.

vy

1959 - 1961
Oznam na ObNV o konaní výročnej schôdze, nahlásenie funkcionárov,
oznam o konaní prednášky - žiadosť na ObNV o povolenie.

is

la

1962
Oznam o konaní výročnej členskej
schôdze.

Br
at

Spolok "Krematórium" - Miestny odbor v Bratislave

es
ta

1952
Oznam spolku na ÚNV - bezpečnostný referát o usporiadaní výročnej
členskej schôdze, oznam spolku na ÚNV o usporiadaní besedy, tlačivo
- leták - popularizácia žehu.

K - 119

Bratislavský kresťanský podporný spolok

K - 120
Zväz kúpeľov a rekreačných podnikov
na Slovensku

ch

ív

m

1955
Šetrenie ohľadne majetko-právnych záležitostí.

Ar

Zväz bol založený v roku 1946, pôsobnosť sa vzťahuje na celé
Slovensko, sídlom bola Bratislava, rokovacia reč slovenská. Účelom
spolku bolo povznesenie slovenského kúpeľníctva a rekreačných
podnikov, tiež spolupráca s inými inštitúciami cestovného ruchu.
Spolok existoval veľmi krátko, len do roku 1950 a hlavnou
príčinou jeho zániku bola jeho trvalá nečinnosť.

Stanovy spolku.
1946

Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia Zväzu kúpeľov a
rekreačných podnikov na Slovensku, prezenčná listina.

Písomný materiál

la

vy

1946
Súhlas
od
Oblastného
veliteľstva
NB
I
k
zvolaniu
Valného
zhromaždenia, výmer, dotazník, schválenie stanov, vyjadrenie mravnej
a politickej spoľahlivosti, žiadosť o schválenie stanov, schválenie
stanov.

is

1947
Schválenie stanov Povereníctvom vnútra, doručenie schválených
stanov.

Br
at

1950
Revízia spolkov, upozornenie o povinnosti usporiadania Valného
zhromaždenia, zápisnica o rozpustení spolku - 18.10.1950, súpis
inventára spolku, zánik spolku.

es
ta

1951
Zápisnica o odovzdaní a prevzatí majetku po bývalom spolku.

K - 121
VII-148-155

Kresťanský kultúrny kruh

Ar

ch

ív

m

Spolok bol založený v roku 1934, propagoval ciele čiste
osvetovo-kultúrneho charakteru, staral sa o povznesenie kultúrneho
cítenia a myslenia svojich členov. Toto dosiahol usporiadaním
prednášok, kultúrnych večierkov a inak. Plnil tiež podporné ciele.
Spolok mal okolo 200 členov. V roku 1940 - 1941 nebol rozpustený ako
iné spolky podobného charakteru, nakoľko jeho činnosť, i keď bola
uvádzaná s pôsobnosťou pre celé Slovensko, niekedy neprekročila
hranice Bratislavy. Pôsobil až do roku 1945. Majetok likvidovaného
spolku podľa nariadenia Povereníctva vnútra prepadol v prospech
Kultúrno-sociálneho fondu.

1945
Zápisnica z príležitosti rozpustenia spolku, zistenia a zabezpečenia
spolku.
1934
Zápisnica napísaná na zakladajúcom Valnom zhromaždení.

Spisy

vy

1934
Oznam o založení spolku, predloženie patričných dokladov ku
schváleniu jestvovania spolku, predloženie stanov ku schváleniu,
Krajinský
úrad
schvaľuje
stanovy,
oznam
o
konaní
Valného
zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov.

la

1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, urgencia výročnej správy
Policajným riaditeľstvom, nahlásenie funkcionárov a činnosti.

Br
at

is

1936
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov a
činnosti spolku.

1938
Žiadosť o povolenie vylepovania plagátov, oznam o konaní Valného
zhromaždenia na Policajné riaditeľstvo, dotazník.

es
ta

1939
Žiadosť o povolenie vylepovania plagátov, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, výmer, oznámenie o nekonaní sa Valného zhromaždenia a
ohlásenie náhradného termínu, výmer, dotazník.

m

1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, nahlásenie
funkcionárov, hlásenie o Valnom zhromaždení, dotazník, Okresné
finančné riaditeľstvo žiada od Policajného riaditeľstva informácie o
spolku.

ív

1941
Oznam o Valnom zhromaždení, dotazníky, šetrenie o spolku, prípis
Ústrednej štátnej bezpečnosti.

Ar

ch

1942
Prípis Policajného riaditeľstva na Okresné finančné riaditeľstvo o
jestvovaní spolku, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
úradné
hlásenie
z
Valného
zhromaždenia,
kandidačná
listina,
dotazník.

1943
Dotazníky, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia.
1944
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, dotazníky, výmer, oznámenie
politickej spoľahlivosti členov spolku.

1945
Výmer o rozpustení spolku, súpis majetku, zisťovanie majetku, prípis
ÚNB na banku SIGNUM, prípis od SIGNUM-u o zaistení majetku spolku.

vy

1946
Nariadenie Povereníctva vnútra o rozpustení spolku, prípis ÚNB na
Povereníctvo vnútra o rozpustení spolku a jeho vyradení zo
spolkového registra.

is

la

1948
Šetrenie o spolku, nariadenie Povereníctva vnútra o predisponovaní
majetku na Povereníctvo vnútra - Kultúrno-sociálny fond, výpisy z
peňažných ústavov.

Br
at

1949
Prípisy súkromnej likvidačnej správy úverných družstiev na NV - ÚNB
o stave likvidovaného majetku spolku, prípis NV - ÚNB na
Povereníctvo vnútra o naložení s majetkom.

es
ta

1951
Prípis NV na Povereníctvo vnútra o odvode viazaných vkladov
rozpustených spolkov.

K - 122
Spolok "Zväz československých kolonistov a presídlencov"

Ar

ch

ív

m

Spolok
vznikol
15.09.1946
v
Bratislave,
so
sídlom
na
Churchilovom námestí (Odborárske). Vstúpili doň kolonisti všetkých
okresov
južného
Slovenska.
O
biedny
stav
kolonistov nebolo
potrebného záujmu a hrozila skutočnosť, že vnútorné osídlenie nebude
úspešne zakončené. Preto boli kolonisti nútení založiť si záujmovú
organizáciu,
ktorá
v
tesnej
spolupráci
so
ZSSR,
všetkými
povereníctvami - Osídlovací úrad, Slovenská liga háji záujmy
kolonistov. SČKP okrem odbornej činnosti konal aj kultúrnu a
sociálnu prácu. Dvíhal národné povedomie a hospodársko-kultúrnu
úroveň kolonistov. (Jedna z akcií bolo organizovanie zbierky peňazí
na ošatenie chudobných detí kolonistov v rámci akcie "Vianoce
presídlencov".)
Spolok zanikol 05.02.1949, kedy bol so súhlasom predsedníctva
spolku začlenený do Jednotného zväzu slovenských roľníkov.
Vo fonde sa vyskytuje materiál originálny aj odpisy. Celý fond
je písaný v reči slovenskej. Obsahuje písomnosti z rokov 1946 1951. Nie je však úplný. Chýbajú zápisnice z Valných zhromaždení,
stanovy. spisy z rokov 1950 - 1951 sa týkajú včlenenia SČKP do JSSR.
Použité skratky:
SČKP - Zväz československých kolonistov a presídlencov,

vy

JSSR - Jednotný zväz slovenských roľníkov,
ONV - Okresný národný výbor,
NB - Národná bezpečnosť,
ÚNV - Ústredný národný výbor,
OVNB - Oblastné veliteľstvo NB,
PV - Povereníctvo vnútra.

la

1946
Zápisnica spísaná na ustanovujúcom Valnom zhromaždení v Bratislave,
prezenčná listina z ustanovujúceho Valného zhromaždenia.

Br
at

is

1947
Ústredný sekretariát SČKP zasiela OVNB stanovy a žiada o ich
schválenie, dotazník, Povereníctvo vnútra oznamuje predsedovi spolku
SČKP K. Vaculíkovi, že stanovy schvaľuje, Povereníctvo vnútra
povoľuje SČKP verejnú zbierku na cieľ ošatenia chudobných detí v
rámci akcie "Vianoce presídlencov", vyúčtovanie peňazí získaných
zbierkou.

m

es
ta

1948
Povereníctvo vnútra žiada vyúčtovanie peňazí z verejnej zbierky od
SČKP, ústredný sekretariát SČKP žiada o predĺženie termínu na
zaslanie vyúčtovania zbierky Povereníctvu vnútra, SČKP zasiela NV
úradovni NB oznámenie hlavných údajov o spolku, oznámenie mien
zamestnancov a bydlisko posledných činiteľov spolku, oznámenie mien
zamestnancov spolku, členov akčného výboru a vyznačenie, ktorú
zložku v akčnom výbore zastupujú, ústredný sekretariát SČKP zasiela
Povereníctvu vnútra vyúčtovanie peňazí v rámci akcie "Vianoce
presídlencov", Povereníctvo vnútra vyúčtovanie vracia s tým, že musí
byť najmenej 1 rok uchované.

ív

1949
Povereníctvo vnútra oznamuje NB v Bratislave, že vyúčtovanie
verejnej zbierky SČKP uznáva za správne.

ch

1950
ÚNV si žiada od SČKP zápisnice z Valného zhromaždenia v máji 1948,
na ktorom bolo rozhodnuté, že spolok je začlenený do JSSR.

Ar

1951
ÚNV žiada Jána Viteka ako bývalého tajomníka SČKP, aby zaslal
zápisnice z posledného Valného zhromaždenia, J. Vitek oznamuje, že
žiadaný materiál sa nachádza v JSSR, ÚNV žiada JSSR, aby oznámil,
kedy a na čí pokyn bol SČKP začlenený do JSSR a zároveň aj zaslanie
zápisnice, v ktorej je toto konštatované, JSSR oznamuje ÚNV, že SČKP
bol do JSSR začlenený so súhlasom SČKP, ÚNV predkladá oznámenie JSSR
Povereníctvu vnútra na ďalšie prerokovanie, Povereníctvo vnútra

žiada ÚNV, aby vymazal SČKP zo spolkového registra, pretože prestal
existovať 05.02.1949.
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vy

Spolok Kuratórium sirotinca "MÁRIA OCHRANA"

Ar

ch

ív

m

es
ta

Br
at

is

la

Sirotinec "Mária Ochrana" so sídlom v Bratislave, na Hlbokej č.
4, bol založený asi v roku 1832 ako základina rímsko-katolíckej
cirkvi a jeho cieľom bolo vychovávať siroty v náboženskom a
vlasteneckom duchu.
Ústav a základinu spravovalo kuratórium ako autonómny zbor,
ktorého členmi mohli byť iba rímsko-katolícki veriaci mesta
Bratislavy. Predsedom kuratória bol farár z Kostola sv. Martina,
jeho zástupcom bol obvykle ordinujúci lekár ústavu, vedením ústavu
boli poverované rehoľníčky. Do ústavu boli prijímané deti od troch
rokov, podmienkou mala byť domovská príslušnosť v Bratislave a dobrý
zdravotný a duševný stav. Chlapci tu zostávali do svojho 14. roku,
dievčatá do 16. rokov. Chovanci dostávali v ústave plné zaopatrenie
a zákonom predpísané vzdelanie v ľudovej škole ústavu. Chovancov
bolo približne 110 - 120, z toho obvykle okolo 50 platiacich,
platili za nich rodičia alebo príbuzní a 65 - 70 úplných sirôt,
ktoré boli vydržiavané spoločnou réžiou platiacich chovancov a z
malej subvencie mesta Bratislavy. Kuratórium sirotinca preto
každoročne organizovalo verejné vianočné zbierky, z výťažku ktorých
taktiež hradil rôzne potreby chovancov.
V roku 1937 na základe uznesenia Krajinského úradu v Bratislave
dostal sirotinec Krajinskú podporu 10-tisíc Kčs na opravu telocvične
a ihriska.
Fond spolku tvorí knižný, spisový a účtový materiál z rokov
1927 - 1949. Knihy tvoria stanovy a zápisnice. K spisovému materiálu
korešpondenčného charakteru sa zachoval podací protokol (1920 1935), pozostáva z písomného styku kuratória s nadriadenými orgánmi.
Takisto pozostáva zo styku týchto nadriadených orgánov medzi sebou v
záležitostiach kuratória sirotinca. Účtový materiál je tiež pomerne
bohatý. Je takmer celý spisového charakteru a pozostáva z
každoročného vyúčtovania verejných zbierok. Celkove je však materiál
neúplný, z niektorých rokov sa nezachoval. Používaná reč je
slovenská.

Knihy

1927
Stanovy základiny sirotinca "Mária Ochrana".
1940
Zápisnica Policajného riaditeľstva s predstavenými sirotinca.

Spisy
1920 - 1935
Zoznam spisov patriacich k náležitostiam sirotinca.

la

vy

1930
Policajné riaditeľstvo píše sirotincu vo veci výročnej správy,
oznámenie funkcionárov spolku na Policajné riaditeľstvo.

Br
at

is

1931
Kuratórium sirotinca žiada Policajné riaditeľstvo o povolenie
verejnej zbierky, Policajné riaditeľstvo píše Krajinskému úradu vo
veci povolenia verejnej zbierky, Krajinský úrad povoľuje sirotincu
verejnú zbierku, obežník Policajného riaditeľstva vo veci verejnej
zbierky Kuratória sirotinca.

es
ta

1932
Policajné riaditeľstvo píše Krajinskému úradu vo veci vyúčtovania
verejnej zbierky sirotinca, Kuratórium sirotinca žiada Policajné
riaditeľstvo o povolenie verejnej zbierky, Policajné riaditeľstvo
predkladá Krajinskému úradu žiadosť sirotinca o povolenie verejnej
zbierky, Krajinský úrad povoľuje sirotincu verejnú zbierku, obežník
Policajného
riaditeľstva
vo
veci
verejnej
zbierky
Kuratória
sirotinca.

ív

m

1933
Policajné riaditeľstvo píše Krajinskému úradu vo veci vyúčtovania
verejnej zbierky sirotinca, Kuratórium sirotinca žiada Krajinský
úrad o povolenie verejnej zbierky, Policajné riaditeľstvo predkladá
Krajinskému úradu žiadosť Kuratória sirotinca o povolenie verejnej
zbierky,
Krajinský
úrad
povoľuje
verejnú
zbierku,
obežník
Policajného
riaditeľstva
vo
veci
verejnej
zbierky
Kuratória
sirotinca.

Ar

ch

1934
Policajné riaditeľstvo žiada Kuratórium sirotinca o vyúčtovanie
verejnej
zbierky,
Kuratórium
sirotinca
hlási
Policajnému
riaditeľstvu, že zbierka ešte neskončila, Policajné riaditeľstvo
predkladá Krajinskému úradu žiadosť Kuratória sirotinca o povolenie
verejnej zbierky, Krajinský úrad povoľuje verejnú zbierku, Krajinský
úrad píše vo veci vyúčtovania verejnej zbierky, obežník Policajného
riaditeľstva vo veci povolenia verejnej zbierky.

1935
Policajné riaditeľstvo píše Krajinskému úradu vo veci vyúčtovania
verejnej zbierky, Krajinský úrad berie na vedomie správu Policajného
riaditeľstva vo veci vyúčtovania verejnej zbierky, Policajné

vy

riaditeľstvo vyzýva Kuratórium sirotinca k vyúčtovaniu verejnej
zbierky, Kuratórium sirotinca žiada Krajinský úrad o povolenie
verejnej zbierky, Policajné riaditeľstvo predkladá Krajinskému úradu
žiadosť Kuratória o povolenie verejnej zbierky, Krajinský úrad
povoľuje Kuratóriu sirotinca verejnú zbierku, Krajinský úrad píše
Policajnému riaditeľstvu vo veci verejnej zbierky sirotinca, obežník
Policajného
riaditeľstva
vo
veci
povolenia
verejnej
zbierky
sirotinca, Policajné riaditeľstvo píše Kuratóriu sirotinca vo veci
vyúčtovania verejnej zbierky.

Br
at

is

la

1936
Kuratórium
sirotinca
píše
Policajnému
riaditeľstvu
vo
veci
vyúčtovania verejnej zbierky, hlásenie Policajného riaditeľstva
Krajinskému úradu vo veci vyúčtovania verejnej zbierky, výmer
Policajného
riaditeľstva
na
verejnú
zbierku
pre
sirotinec,
Kuratórium sirotinca žiada Policajné riaditeľstvo o povolenie
verejnej zbierky.

es
ta

1937
Policajné riaditeľstvo žiada detektívne odd. ŠTB o vyšetrenie stavu
telocvične sirotinca - rub: hlásenie inšpektora J. Vondráška v
spomenutej záležitosti, Krajinský úrad píše Policajnému riaditeľstvu
vo veci udelenia podpory pre sirotinec, Policajné riaditeľstvo
navrhuje Krajinskému úradu, aby udelil podporu sirotincu, Kuratórium
sirotinca žiada Policajné riaditeľstvo o povolenie verejnej zbierky,
výmer Policajného riaditeľstva na verejnú zbierku pre sirotinec.

ch

ív

m

1938
Uznesenie Krajinského výboru o udelení podpory Kuratóriu sirotinca,
Mestský notársky úrad v Bratislave žiada Policajné riaditeľstvo o
vyšetrenie náležitostí sirotinca vo veci udelenia podpory - rub:
úradné poznámky Policajného riaditeľstva, Mestský notársky úrad
urguje Policajné riaditeľstvo vo veci udelenia podpory sirotincu,
Policajné riaditeľstvo odpovedá Mestskému notárskemu úradu vo veci
udelenia podpory sirotincu, sirotinec žiada Policajné riaditeľstvo o
povolenie verejnej zbierky, výmer Policajného riaditeľstva na
verejnú zbierku, Kuratórium sirotinca žiada Policajné riaditeľstvo o
predĺženie termínu verejnej zbierky.

Ar

1939
Kuratórium sirotinca žiada Policajné riaditeľstvo o povolenie
verejnej zbierky - rub: výmer Policajného riaditeľstva na verejnú
zbierku pre sirotince.

1940
Sirotinec žiada Policajné riaditeľstvo o povolenie verejnej zbierky,
Policajné riaditeľstvo píše Prezídiu Ministerstva vnútra a ÚŠB vo
veci rozhodnutia o povolení verejnej zbierky pre Kuratórium
sirotinca, ÚŠB oznamuje Policajnému riaditeľstvu, aby zbierka

sirotinca nebola povolená - rub: úradné záznamy Policajného
riaditeľstva vo veci povolenia zbierky, sirotinec píše Policajnému
riaditeľstvu vo veci podmienok povolenia zbierky a v prílohe zasiela
text prosebného listu, výmer Policajného riaditeľstva na verejnú
zbierku pre sirotinec, Policajné riaditeľstvo píše Ministerstvu
vnútra v záležitosti zbierky pre siroty.

is

la

vy

1941
Ministerstvo vnútra píše Policajnému riaditeľstvu vo veci zbierky
pre sirotinec, sirotinec oznamuje Policajnému riaditeľstvu, že
ukončil zbierku, Policajné riaditeľstvo berie na vedomie vyúčtovanie
zbierky sirotinca, úradný dotazník Policajného riaditeľstva o
funkcionároch, majetku atď. sirotinca.

Br
at

1943
Sirotinec žiada Policajné riaditeľstvo o povolenie podomovej
zbierky, výmer Policajného riaditeľstva na zbierku pre Kuratórium
sirotinca.
1944
Policajné riaditeľstvo berie na vedomie vyúčtovanie zbierky
sirotinca, úradný záznam o sirotinci.

es
ta

1945
Sirotinec odpovedá Policajnému riaditeľstvu na jeho prípis týkajúci
sa osôb zúčastnených v povstaní - rub: úradná poznámka v danej
záležitosti, Policajné riaditeľstvo vyzýva Kuratórium sirotinca, aby
zvolal Valné zhromaždenie, Kuratórium sirotinca oznamuje Oblastnému
veliteľstvu NB v Bratislave ohľadom revízie spolkov.

m

1946
Úradné hlásenie Povereníctva vnútra o Kuratóriu sirotinca a jeho
predstaviteľoch.

ch

ív

1948
Výmer Povereníctva vnútra na usporiadanie verejnej zbierky pre
sirotinec, píše NV úradovni NB v Bratislave vo veci verejnej zbierky
prosebný list - leták Kuratória sirotinca o dary, šeková poukážka
Kuratória sirotinca.

Ar

1949
Sirotinec žiada NV úradovňu NB o predĺženie termínu vyúčtovania,
Povereníctvo vnútra nariaďuje NV úradovni NB, aby Kuratórium
sirotinca bolo personálne reorganizované, NV úradovňa NB píše
Povereníctvu vnútra a sirotincu vo veci vyúčtovania zbierky,
Povereníctvo sociálnej starostlivosti podáva návrh menovania za
členov Kuratória sirotinca - rub: overovacie poznámky ŠTB, správa NV
úradovne NB pre Povereníctvo vnútra o personálnom reorganizovaní
Kuratória sirotinca, Povereníctvo vnútra píše úradovni NB, že uznáva

vy

vyúčtovanie verejnej zbierky Kuratória sirotinca, sirotinec žiada
ÚNV úradovňa NB o povolenie verejnej zbierky, v prílohe zasiela text
prosebného listu, Kuratórium sirotinca dopĺňa svoju žiadosť o
povolenie verejnej zbierky, ÚNV úradovňa NB predkladá Povereníctvu
vnútra žiadosť sirotinca o povolenie verejnej zbierky, Povereníctvo
vnútra odporúča ÚNV úradovni NB nepovoliť verejnú zbierku, ÚNV
úradovňa NB oznamuje sirotincu, že Povereníctvo vnútra neodporúča
povoliť verejnú zbierku.
1929

Br
at

1933
Vyúčtovanie verejnej zbierky pre siroty.

is

1932
Vyúčtovanie verejnej vianočnej zbierky.

la

Bilančné konto sirotinca.

1934
Vyúčtovanie verejnej zbierky pre siroty.

es
ta

1935
Vyúčtovanie verejnej zbierky pre siroty.
1936
Vyúčtovanie verejnej zbierky pre siroty.
1937

m

Vyúčtovanie verejnej zbierky.

1938

Vyúčtovanie verejnej zbierky.
1939

ch

ív

Vyúčtovanie verejnej zbierky.
1940

Vyúčtovanie verejnej zbierky.
1941

Ar

Vyúčtovanie vianočnej zbierky.

1944
Vyúčtovanie zbierky, vyrovnanie účtov.

1949
Vyúčtovanie verejnej zbierky a zoznam adries, na ktoré boli zaslané
prosbopisy.

s. d.

Br
at

is

Stanovy.

la

Spolok Katolíckej jednoty na Slovensku
- odbočka Vajnory

vy

Klub sovietskych občanov v Bratislave

Kuzmányho kruh evanjelických akademikov v Bratislave

s. d.

es
ta

Stanovy.

ch

ív

Stanovy.

m

Podporný spolok robotníkov a úradníkov
fy. KRIVÁŇ - ČKD n. p. v Bratislave

1947
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Spolok asistentov Lekárskej fakulty čsl. št.
Univerzity Komenského v Bratislave

Ar

Spolok bol založený v roku 1920 a z tohto roku pochádzajú aj
prvé stanovy. Išlo o celoštátny spolok, ktorý mal svoje pôsobiská v
Prahe, v Bratislave. Účelom spolku bolo hájiť záujem svojich členov
a pestovať vzájomnosť medzi nimi. Nakoľko to bol spolok charakteru
vedeckého, poriadal verejné prednášky, vedecké vychádzky, zájazdy a
schôdze. Vydával publikácie a rôznymi inými spôsobmi propagoval
svoje dôležité poslanie.
Zachovaný materiál nám pomáha preniknúť do tejto organizácie a
toto je znásobené ešte tým, že nejde o korešpondenčný materiál s

es
ta

Br
at

is

la

vy

Policajným riaditeľstvom a inými úradmi, ale čiste o korešpondenciu
medzi spolkami samotnými - teda o vlastnú korešpondenciu samotného
spolku. Tu sa stretávame s problémami, s akými zápasili asistenti
Lekárskej fakulty a asistenti na klinikách. Memorandum z roku 1934
poukazuje na veľmi zlé a ponižujúce postavenie lekárov, na ich veľmi
slabé finančné zaopatrenie a hlavne na nároky po pracovnej stránke,
čo je u tohoto poslania samozrejmé.
Spolok patril aj do Vysokoškolského zväzu, odkiaľ v roku 1935
vystúpil. V spolku účinkovalo veľmi veľa dnes už známych kapacít
(Prof. MUDr. Čársky, Sumbal, Holomáň, Šiška atď.).
Podľa korešpondencie - písomného materiálu možno hovoriť o
úzkych vzťahoch medzi inými spolkami ako "Spolok čsl. medikov",
"Združenie advokátov na Slovensku" a inými. Spolu s českým spolkom
"Spolek asistentů českých vysokých škol", bojovali o zlepšenie
postavenia lekárov v spoločnosti. Spolu vykonávali ako českí tak aj
slovenskí delegáti spolkov audienciu u jednotlivých ministrov, od
čoho si sľubovali nápravu.
Spolok je v starom spolkovom registri zaznamenaný do roku
1948, ale po tomto rozpustení podal si znovu žiadosť o schválenie
stanov a definitívne bol rozpustený v roku 1951, kedy sa pretvoril
na "Všeobecnú sekciu čsl. lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu
Purkyně".

1920

Stanovy spolku.

m

1934 - 1935
Správa o činnosti výboru - Technická sekce Spolku asistentů českých
vysokých škol v Praze.
1935 - 1936
Výročná správa Spolku asistentov českých vysokých škôl.

ch

ív

1936
Tajomnícka správa za rok 1935 - Spolku asistentov Lekárskej fakulty
UK v Bratislave, prezenčné listiny výborovej schôdze, prezenčná
listina z Valného zhromaždenia.

Ar

1943
Výťah zo správy z Valného zhromaždenia Spolku asistentov Lekárskej
fakulty UK v Bratislave.

Písomný materiál

1934
Uvádzací prípis k zaslaniu memoranda spolku, memorandum Spolku
asistentov Lekárskej fakulty UK.

Br
at

is

la

vy

1936
Pozvanie na Valné zhromaždenie spolku, prezenčná listina, prípis
Prezídia Policajného riaditeľstva o potrebe zaslania výročnej
správy, dotazníku atď., list od českého spolku - Svaz spolků
asistentů vysokých škol v Čechách - informácia o situácii,
poďakovanie Zväzu slovenského študentstva v Bratislave za oznámenie
novozvoleného výboru Spolku asistentov Lekárskej fakulty UK,
oznámenie českého spolku o prijatí na audienciu u jednotlivých
ministrov, pozvanie od českého spolku na Valnú schôdzu pre Spolok
asistentov Lekárskej fakulty UK, žiadosť člena spolku o intervenciu
vo veci jeho zamestnania, oznámenie Spolku čsl. medikov v Bratislave
o protestnom zhromaždení, pozvanie od Spolku čsl. medikov na
mimoriadne Valné zhromaždenie, vysokoškolský zväz vymáha od spolku
poplatky za členstvo, ponuka Spolku čsl. medikov na spracovanie
medicínskej terminológie, pozvánka na Valné zhromaždenie Združenia
advokátov na Slovensku, dotazník o nezamestnanosti mladých duševne
pracujúcich vypracovaný pre Čsl. konfederáciu na medzinárodný zájazd
duševne pracujúcich v Prahe.

m

es
ta

1942
Žiadosť
Spolku
asistentov
Lekárskej
fakulty
UK
o
riešenie
naliehavých problémov, Ministerstvo vnútra vracia žiadosť, nakoľko
táto patrí do kompetencie Ministerstva školstva a národnej osvety,
memorandum zaslané profesorskému zboru Lekárskej fakulty UK,
Ministerstvu
školstva
a
národnej
osvety,
žiadosť
spolku na
Ministerstvo vnútra - zdravotné oddelenie o poskytnutie bezplatnej
stravy pre asistentov Lekárskej fakulty, Ministerstvo vnútra žiadosť
na
Ústredný
hospodársky
úrad
o
pridelenie bývalých
židovských domov na Lazaretskej ulici a Zochovej ulici pre účely
kliniky, zamietnutie žiadosti o bezplatné stravovanie v ústavnej
nemocnici, MUDr. Bočkay - odovzdanie funkcie zapisovateľa Spolku
asistentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Ar

ch

ív

1943
Spolok asistentov Lekárskej fakulty UK predkladá žiadosť univerzity
o získanie titulu odb. lekára, Najvyšší úrad pre zásobovanie zamieta
žiadosť spolku o zvýšenie prídelu cukru, zamietnutie žiadosti o
získavanie titulu odb. lekára Ministerstvom vnútra, spolok žiada o
zvýšenie prídelu mydla pre svojich členov, zamestnanci Št. nemocnice
prenechávajú kolkáreň spolku na 12 rokov t. j. do roku 1952, odpoveď
Ministerstva školstva a národnej osvety spolku na žiadosť ohľadne
získania titulu odb. lekár, povolenie kúpy jadrového mydla zvýšenie prídelu od Najvyššieho úradu pre zásobovanie, oznam
Dekanstva Lekárskej fakulty UK o poriadaní predbežnej porady o
memorande vydanom spolkom, Lekárska komora oznamuje spolku termín
predbežnej porady o novelizácii vládneho nariadenia.
1945

Dekanstvo Lekárskej fakulty UK žiada spolok o vyslanie delegátov do
Komisie pre reformu vysokých škôl a vysokoškolského štúdia.
1946
Urgencia Dekanstva Lekárskej fakulty UK vo veci vyslania delegátov
spolku pre Komisiu reformy vysokých škôl.

la

Účtovné záležitosti

vy

1948
NV - úradovňa NB žiada o predloženie stanov ku schváleniu.

Br
at

is

1935
Výkaz členských príspevkov za roky 1932, 1933, Vysokoškolský zväz v
Prahe žiada zaplatenie členských príspevkov za rok 1935.

Tlač

1935
Návrh na úpravu právnych pomerov asistentov vysokých škôl.

es
ta

1936
Pozvánka na prednášku MUDr. Vavra Šrobára.
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m

Spolok slovenských lekárov

Ar

ch

ív

Slovenskí lekári sa v počiatočnom období organizovali v Spolku
čsl. lekárov, ktorý bol založený v roku 1920. Tu sa grupovali lekári
takmer všetkých bratislavských nemocníc, medzi ktorých patrili
kapacity neskoršieho lekárskeho života. Spolok mal za účel starať sa
o odborný rast členov, vydával časopisy, odbornú literatúru,
poriadal prednášky, zjazdy a iné. Medzi funkcionárov a členov
patrili takmer všetci význační odborníci z odboru medicíny.
Spolok pod názvom "Spolok čsl. lekárov" existoval až do r.
1939, kedy sa tento zmenil na "Spolok slovenských lekárov" a takto
pôsobil až do roku 1951, vtedy sa na základe nariadenia vlády
vytvorila tzv. Všeobecná sekcia Vedeckej lekárskej spoločnosti J. E.
Purkyně, ktorá ešte aj teraz združuje všetky odbory lekárskych
disciplín.

1927, 1939
Stanovy spolku.

1928
Zápisnica spísaná na Notárskom úrade v Trenčianskych Tepliciach
ohľadne jestvovania spolku, zápisnica z Valného zhromaždenia.
1929
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa tajomníka.

Br
at

1934
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

la

1933
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

is

1932
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

vy

1931
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

1935
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

es
ta

1936
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1937
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

m

1938
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1942
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

ch

ív

1943
Správa zodpovedného redaktora časopisu "Bratislavské lekárske
listy".

Ar

1944
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz činnosti za rok 1943.

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.
1947
Správa tajomníka za minulé funkčné obdobie.
1948

Správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti časopisu
"Bratislavské lekárske listy", zoznam členov, prezenčná listina.
1949
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa tajomníka.

vy

1950
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Spisy

is

la

1951
Správa tajomníka za posledné funkčné obdobie, zápisnica z Valného
zhromaždenia.

Br
at

1927
Policajné riaditeľstvo predkladá Župnému úradu žiadosť Spolku čsl.
lekárov o zmenu stanov, odd. Ministerstva vnútra berie na vedomie
zmenu stanov, nahlásenie funkcionárov.

es
ta

1928
Prípis Župného úradu na Policajné riaditeľstvo ohľadne jestvovania
spolku, informácie o spolku zaslané Policajným riaditeľstvom Župnému
úradu, Policajné riaditeľstvo žiada hlásenie o konanom Valnom
zhromaždení, hlásenie spolku na Policajné riaditeľstvo, šetrenie
ohľadne jestvovania Spolku slovenských lekárov.

m

1929
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, urgencia Policajného
riaditeľstva spolku o zaslaní výsledkov z Valného zhromaždenia,
oznámenie jednateľa spolku o príčinách nedodržania termínu, prípis
Policajného riaditeľstva o predĺžení lehoty predloženia správ.

ch

ív

1930
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov.
1931
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

Ar

1932
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, žiadosť jednateľa spolku o
predĺženie lehoty na predloženie správy o Valnom zhromaždení.

1933
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1934
Oznam o konaní Vlaného zhromaždenia, výmer.

1935
Prípis o zaslaní zápisnice z Valného zhromaždenia.
1937
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

la

vy

1939
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, Krajinský úrad schvaľuje
zmenu stanov.

is

1940
Prípis Ministerstva vnútra o zániku Spolku čsl. lekárov a
premenovanie spolku na "Spolok slovenských lekárov".

Br
at

1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, dotazníky.
1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky.

es
ta

1944
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia.

m

1945
Žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o povolenie ďalšej činnosti
spolku, osvedčenie od Oblastného veliteľstva NB pre ďalšiu činnosť
jestvovania spolku, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
dotazník, predloženie stanov ku schváleniu.

ch

ív

1946
Dotazníky a prípis k zaslaniu požadovaných písomností pre NB, NB
predkladá Povereníctvu vnútra stanovy ku schváleniu, oznam o konaní
Valného zhromaždenia, výmer, Povereníctvo vnútra schvaľuje zmenu
stanov.

Ar

1947
Prípis Oblastného veliteľstva NB na Povereníctvo vnútra o doručení
schválených stanov spolku.

1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, odloženie termínu konania
Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie o Valnom zhromaždení,
informácie o spolku Okresnému finančnému riaditeľstvu, povinné
hlásenie o spolku, oznam o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia,
výmer, žiadosť na Povereníctvo vnútra o zmenu stanov.

1949
Povereníctvo vnútra schvaľuje zmenu stanov, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, výmer, hlásenie o spolku, dotazníky.

vy

1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, pozvanie na Valné zhromaždenie,
prípis o predložení správy o priebehu Valného zhromaždenia,
dotazníky.

Br
at

is

la

1951
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, prípis k predloženiu
správy o priebehu Valného zhromaždenia, oznam o konaní mimoriadneho
Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, správa o Valnom zhromaždení,
prípis z ÚNV ohľadne zistenia majetku po rozpustenom spolku, prípis
ÚNV na Povereníctvo vnútra o účele a ďalšej činnosti zlikvidovaného
spolku vo "Všeobecnej sekcii lekárskej vedeckej spoločnosti J. E.
Purkyně".
1952
Prípis ÚNV na Povereníctvo vnútra o zániku spolku.

es
ta

Tlač

1 výtlačok - "Bratislavské lekárske listy", výstrižky z novín.
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m

Československá spoločnosť J. E. Purkyně

ch

ív

Čsl. lekárska spoločnosť v r. 1951 sa pretvorila na všeobecnú
sekciu, ktorá združuje v sebe všetky odbory medicíny. Preto tu
používame delenie chronologické, lebo ide o spisový materiál
jednotlivých sekcií, ktoré v tom roku konali svoj zjazd alebo
pracovnú schôdzu vždy významu celoštátneho.

Ar

Stanovy spolku.
1950
Prípis ÚNV na Povereníctvo vnútra o zjazde stomatologickej sekcie,
informácie o zjazde.

1951
Dotazník spoločnosti, správa tajomníka za minulé funkčné obdobie,
oznámenie spoločnosti na ÚNV o priebehu Valného zhromaždenia,

pretvorenie spoločnosti na všeobecnú sekciu, Povereníctvo vnútra utvorenie sekcie.

vy

1953
Oznámenie Čsl. lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně na ÚNV o konaní
zjazdu mikrobiológov, epidemiológov a hygienikov, výmer, správa o
zjazde.

la

1954
Oznam spoločnosti J. E. Purkyně - sekcie pneumologickej a
fyziologickej o konaní celoštátnej pracovnej schôdze, výmer.

Br
at

Sekcia chirurgická

is

1955
Zlúčenie jednotlivých sekcií v jeden celok - prípis spolku na ObNV.

es
ta

1951
VII. zjazd Čsl. chirurgickej spoločnosti - program, prípisy
informatívneho charakteru z ÚNV, výmer, vytvorenie chirurgickej
sekcie pri spoločnosti.

L - 127
Odbočka Čsl. spoločnosti pracovníkov lekárstva

ch

ív

m

Spoločnosť bola založená v roku 1947, kedy mala plniť ciele
pestovania a riešenia zdravotnej otázky, plynúcej zo vzájomného
vzťahu človeka a práce a získané poznatky prakticky uplatňovať v
prospech pracujúcich.
Tento odbor ako aj iné sa v roku 1951-52 dobrovoľne rozišiel a
prestal pôsobiť ako samostatná právna jednotka, ale rozčlenili sa do
Čsl. lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně.

1950

Stanovy spoločnosti.

Ar

1947
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

1948
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz činnosti za rok
1947/48, zoznam členov.

Spisy

1947
Oznam o priebehu Valného zhromaždenia, dotazník, výmer, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia, žiadosť spolku o schválenie stanov,
NB predkladá Povereníctvu vnútra stanovy na schválenie.

vy

1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, oznámenie hlavných
údajov o spolku, Povereníctvo vnútra schvaľuje stanovy.

is

la

1951
Záznam o spolku, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, prípis
o zaslaní požadovaných spisov na NB, zápisnica z likvidačného
Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Br
at

1952
Povereníctvo vnútra - zánik spolku a rozčlenenie sa do Čsl.
lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně.
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es
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Spolok slovenského lesníctva

Ar

ch

ív

m

Spolok sa vytvoril v roku 1946, kedy aj podal svoje stanovy na
schválenie. Cieľom spolku bolo združovať príslušníkov slovenského
lesníctva a drevárstva k jednotnému postupu v otázkach odborných,
pracovať k zvýšeniu odbornej i kultúrnej úrovne slovenského
lesníctva a drevárstva a všemožne podporovať činnosť smerujúcu k
zveľadeniu lesníctva a drevárstva a s nimi spätých odvetví.
K dosiahnutiu tohoto cieľa mali slúžiť tieto prostriedky:
1/ Usporiadanie schôdzí, odborné porady, vedecké i praktické
prednášky, odborné vychádzky a zjazdy.
2/ Vydávanie časopisu, vydávanie a podporovanie lesníckej literatúry
a propagačných spisov, usporiadaním výstav a iné v stanovách
uvedené body.
Spolok pracoval samostatne až do roku 1951, kedy sa zlúčil s
Lesníckym kultúrnym ústredím pri II. odbore Čsl. akadémie
zemědelskej.

1946

Stanovy.
1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Spisy

1946
Oznam o konaní zakladajúceho Valného zhromaždenia, pozvanie, výmer,
dotazníky, Oblastné veliteľstvo NB predkladá Povereníctvu vnútra
stanovy spolku na schválenie.

vy

1947
Povereníctvo vnútra schvaľuje stanovy, doručenie stanov spolku.

la

1948
Zaslanie dôležitých údajov o spolku, uvalenie národnej správy na
spolok, oznam Oblastného veliteľstva na Povereníctvo vnútra.

Br
at

is

1950
Povereníctvo vnútra berie na vedomie prípisom oznámenie o zlúčení
Slovenského lesníctva s Lesníckym kultúrnym ústredím pri III. odb.
Čsl. akadémie zemědelskej.
1951

es
ta

Oznámenie ROH.

R - 129

Jednota slovenských rafinérií liehu

Ar

ch

ív

m

Organizácia bola ustanovená preto, lebo vznikom Slovenského
štátu bolo potrebné dovtedajšie Československé záujmové organizácie
pre územný priestor slovenský nahradiť inými. Konštrukčne bola
Jednota vytvorená ako spolok podľa spolkového zákona. Poslaním
Jednoty vytvorenej na neurčitý čas, bolo hájiť záujmy rafinérií na
Slovensku, najmä všeobecne podporovať snahy členov o priaznivé
výrobné a odbytové pomery v liehovarníckom priemysle, zaistiť ich
spoločný postup v otázkach ich záujmov, hlavne voči korporáciám a
úradom, získavať vplyv na zákonodarné opatrenia v rafinérskom
priemysle a spolupôsobiť a napomáhať dohodám členov medzi sebou a
tretími osobami, vybavovať ďalšie odborné úlohy, ktoré budú v rámci
organizačného vývoja Jednote prikázané či štátnymi orgánmi, či vôľou
členstva.
Členom Jednoty mohla byť každá rafinéria na Slovensku. Jednota
po rozpustení predstavovala len formou spolok, lebo v skutočnosti je
hospodárskou spoločnosťou obchodnej i financujúcej povahy. Spolok
bol rozpustený v r. 1945, ale likvidácia záležala od Slovenskej
liehovej spoločnosti a tak až po likvidácii tejto mohlo dôjsť k
definitívnej likvidácii Jednoty.
Materiál je neúplný - korešpondencia spolku s Povereníctvom
vnútra, Policajným riaditeľstvom a informácie finančného charakteru
od banky UNION v Bratislave.

1943, 1944
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

vy

1939
Oznam na Policajné riaditeľstvo o utvorení spolku a oznámenie
funkcionárov, žiadosť o schválenie stanov, schválenie stanov.

la

1944
Urgencia konania Valného zhromaždenia, predloženie zápisníc z
predchádzajúceho Valného zhromaždenia, dotazník s vyplnením dát
funkcionárov.

Br
at

is

1945
Zánik spolku a výmaz zo spolkového katastra, rozpustenie spolku,
výkaz majetku, odovzdanie majetku Kultúrno-sociálnemu fondu.
1946
Prevod majetku spolku na Kultúrno-sociálny fond, rozpustenie
odbočiek (Palúdzka, Prešov), predloženie výsledku likvidácie.

es
ta

1947
Povereníctvo vnútra žiada informácie týkajúce sa rozpustenia spolku
a jeho likvidácie.
1948
Rozpustenie a likvidácia spolku, prípisy spolku na Povereníctvo
vnútra ohľadne likvidácie spolku.

m

1949
Rozpustenie spolku, zápisnica o zmene opatrovníka spolku, posudok na
opatrovníka spolku dr. Petra Osvaldíka.

ch

ív

1950
Zisťovanie adresy bývalého opatrovníka spolku Ing. Štefana
Škvareninu, likvidácia Slovenskej liehovej spoločnosti, dokončovanie
likvidačných prác Jednoty.

Ar

1951
Spisy likvidácie Jednoty slovenských rafinérií liehu.

1952
Záznamy - korešpondencia ohľadne likvidácie Jednoty, jej vyradenia
zo spolkového registra.

1953
Oznámenie o stave likvidácie Jednoty slovenských rafinérií liehu v
Bratislave za rok 1952 na NV.

L - 130
Lyžiarsky klub BB

is

la

vy

Klub bol založený v roku 1937 ako športový spolok, ktorý okrem
lyžiarskej disciplíny sa venoval futbalu, cyklistike a iným športom.
Organizoval zájazdy pre svojich členov a tiež rozličné kultúrne
podujatia.
Spolok bol činný až do roku 1946, kedy sa jeho členstvo začalo
pomaly rozpadať až sa úplne rozišiel.
Písomný materiál je neúplný.

Br
at

1937
Zápis z ustanovujúceho Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov.
1938
Správa o činnosti za rok 1937.

es
ta

1939
Zápisnica z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti, zoznam členov
výboru, zoznam členov, správa o činnosti za rok 1938.
1940
zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov, výkaz o činnosti,
zoznam členov výboru.

m

1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti za celý rok,
zoznam členov.

ív

1942
Zápisnica z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti za celý rok,
zoznam členov.

ch

1944
Zápisnica z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti za rok 1943.

Ar

1945
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Spisy

1936
Oznam spolku na Policajné riaditeľstvo o zakladajúcej schôdzi,
výmer.

1937
Prípis na Policajné riaditeľstvo ohľadne schválenia predložených
stanov, Policajné riaditeľstvo predkladá žiadosť o schválenie stanov
Krajinskému úradu, Krajinský úrad schvaľuje stanovy, oznam na
Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia.

la

vy

1939
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, oznam o konaní
Valného zhromaždenia, pozvánka, výmer, dotazníky, prípis o
predložení požadovaných písomností.

Br
at

is

1940
Propozície k poriadaniu cyklistických pretekov cyklistického odboru
klubu, žiadosť o povolenie týchto pretekov, výmer, oznámenie
dôležitých údajov o spolku, oznam o konaní Valného zhromaždenia,
pozvanie, výmer, dotazníky.
1941
Výkaz o stave spolku, oznam o konaní Valného zhromaždenia, pozvánka,
výmer, dotazníky, oznámenie výsledku rokovaní na Valnom zhromaždení.

es
ta

1942
Výkaz o stave spolku, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
dotazníky.
1943

Výkaz o stave spolku.

m

1944
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, dotazník, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia.

ch

ív

1945
Hlásenie spolku o bezúhonnosti členov po stránke morálnej i
politickej, žiadosť spolku na Oblastné veliteľstvo NB o schválenie
zmenených stanov, Oblastné veliteľstvo NB predkladá Povereníctvu
vnútra stanovy ku schváleniu.

Ar

1947
Prípis Oblastného veliteľstva NB na Daňový úrad ohľadne jestvovania
spolku, zoznam funkcionárov.

1950
Upozornenie spolku o potrebe konania Valného zhromaždenia.
1951
Oznámenie bývalých funkcionárov spolku o likvidácii spolku v roku
1946, záznam o spolku.

L - 130a
Spolok pre liečebnú nápravu

1941

la

vy

Výročná správa.

Maďarský telovýchovný zväz

is

M - 131
IX-10-40

es
ta

Br
at

Zväz bol založený v roku 1929. Tak ako aj názov hovorí, išlo o
zoskupenie viacerých športových formácií, ktoré potom vystupovali v
rámci tohoto zväzu. Ústredie zväzu bolo v Košiciach s pôsobnosťou
pre celé Slovensko. V roku 1941 tento zväz formálne požiadal o
povolenie založenia v Bratislave, kam sa aj presunulo ústredie z
Košíc. V roku 1945 však všetky ostatné spolky a aj tento boli
rozpustené a s jeho majetkom bolo naložené podľa nariadenia
Povereníctva vnútra.
Materiál fondu Policajného riaditeľstva nie je kompletný.

1939
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, zoznam členov, správa o
činnosti za rok 1938.

m

1940
Výročná správa o minuloročnom účinkovaní zväzu, zoznam členov,
správa o priebehu Valného zhromaždenia.

ch

ív

1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.
1942
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, zoznam členov spolku.

Ar

1943
Výťah z výročnej správy zväzu, správa o priebehu Valného
zhromaždenia, zoznam členov a prezenčná listina.

1944
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výťah z výročnej správy,
prezenčná listina.

Spisy
1929 - 1930
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia v roku
1929, výmer.

vy

1930
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

la

1931
Prípis Policajného riaditeľstva v Bratislave na Policajné
riaditeľstvo v Košiciach - informácia o spolku.

Br
at

is

1932
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie cvičiteľského kurzu,
žiadosť spolku predložená Policajným riaditeľstvom na Krajinský
úrad.
1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.

es
ta

1937
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, vyúčtovanie štátnej
podpory - urgencia Krajinského úradu.
1939
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, žiadosť o
schválenie stanov.

m

1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, vrátenie
stanov spolku Ministerstvom vnútra.

ch

ív

1941
Žiadosť zväzu na Policajné riaditeľstvo o povolenie založenia spolku
so sídlom v Bratislave, výmer, úradné hlásenie zo schôdze, žiadosť o
schválenie stanov, prípis Policajného riaditeľstva na spolok ohľadne
informovania sa o spolkovej činnosti, spolok - prípis o činnosti.

Ar

1942
Schválenie stanov Ministerstvom vnútra, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, výmer, dotazníky, hlásenie z Valného zhromaždenia.
1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, správa o
priebehu Valného zhromaždenia.
1944

Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia.

vy

1945
Zisťovanie protištátnej činnosti členov spolku, výmer o rozpustení
spolku, zápisnica o rozpustení spolku, hlásenie o rozpustení spolku,
zoznam majetku.

la

1947
Prípis NB na Povereníctvo vnútra o rozpustení spolku, výpis z UNION
banky.

is

1948
Zisťovanie a naloženie s majetkom spolku, prípis Povereníctva vnútra
na NV ohľadne naloženia s majetkom.

Br
at

1949
Hlásenie NV na Povereníctvo vnútra ohľadne majetku spolku,
zisťovanie majetku.

es
ta

1950
Zisťovanie vkladov spolku v jednotlivých peňažných ústavoch.

M - 132
Maďarská spoločnosť pre vedy, literatúru a umenie

ch

ív

m

1955
Šetrenie o majetku spolku, prípis Odboru pre veci vnútorné informácia na Povereníctvo vnútra o stave majetku.

M - 133
Spolok dr. Emanuela Maršíka

Ar

Spolok bol založený v roku 1936. Bol to spolok pre členstvo
umeleckého súboru SND v Bratislave, ktorý každoročne venuje zo
svojho čistého zárobku 50 % na podporu nemajetného, na hudobnej a
dramatickej akadémii študujúceho dorastu. K členstvu patrili, ako sa
už v úvode naznačuje, takmer všetci herci a hudobníci bratislavských
scén.
Spolok poriadal rôzne predstavenia, zábavy, koncerty a zisky z
nich upotrebovali pre účely spolku. Spolok pracoval až do roku 1952,
kedy zanikol.

Knihy
1949
Stanovy spolku.

la

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

vy

1926
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Br
at

Spisy

is

1951
Zápisnica o ďalšej činnosti spolku - začlenenie sa do ZO - ROH pri
ND.

1936, 1940
Predloženie žiadosti ku schváleniu stanov, Krajinský úrad schválenie stanov.

es
ta

1941
Prípis Prezídia Policajného riaditeľstva na Ministerstvo vnútra
ohľadne schválenia stanov.

m

1943
Urgencia o potrebe konania Valného zhromaždenia, žiadosť o
schválenie zmeny stanov, dotazníky, prípis Ministerstva vnútra informácia ohľadne schválenia stanov, premenovanie spolku.
1944
Prípis spolku na Policajné riaditeľstvo ohľadne členstva spolku.

ch

ív

1945
Žiadosť o schválenie stanov, dotazníky.
1946

Ar

Žiadosť o schválenie stanov.
1948

Dôležité údaje o spolku.
1950
Záznam o spolku, urgencia konania Valného zhromaždenia.
1951
Uznesenie spolku o začlenení sa do ZO - ROH pri SND.

1952
Oznam na Povereníctvo vnútra o zániku spolku.

M - 134

vy

Športový klub MATADOR

es
ta

Br
at

is

la

Športový klub bol založený v roku 1933 pre zamestnancov
továrne MATADOR v Petržalke. Jeho hlavná činnosť spočívala v
organizovaní športových hier a iných športových podujatí. Klub
jestvoval až do roku 1938, kedy zabratím republiky Nemeckom,
prerušili sa všetky doterajšie styky s nadriadenými orgánmi a aj
samotní členovia bývajúci v Bratislave stratili medzi sebou kontakt.
Klub v tomto období svoju činnosť prerušil a začal fungovať opäť až
po II. svetovej vojne, konkrétne v roku 1947, kedy si opäť dáva
žiadosť o schválenie stanov i uznanie svojho klubu. Jeho doterajšia
činnosť trvala až do roku 1950, kedy nastáva revízia spolkov a
všetky spolky sa musia rozhodnúť pre daktorú z masových organizácií
(ROH, Zväzarm, ČSM atď.). ŠK Matador sa v roku 1950 včlenil do
SOKOL-a.
Spisový materiál je zachovaný čiastočne.

1947

Stanovy.

Knihy

ív

m

1947
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze, prezenčná listina.

Spisy

ch

1934
Prípis Krajinského úradu na Policajné riaditeľstvo o uznaní
utvorenia spolku, Krajinský úrad vracia stanovy k doplneniu.

Ar

1935
Oznam Policajného riaditeľstva o priebehu mimoriadnej schôdze,
Krajinský úrad - schválenie stanov.
1936
Oznámenie funkcionárov na Policajné riaditeľstvo.
1938
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

1942
Obežník o potrebe konania Valného zhromaždenia.

vy

1943
Zánik spolku - oznam na Policajné riaditeľstvo a Ministerstvo
vnútra.

Br
at

1948
Oznámenie dôležitých údajov o spolku.

is

la

1947
Oznámenie funkcionárov, žiadosť klubu na Povereníctvo vnútra o
schválenie stanov a povolenie ustanovenia jeho novej činnosti,
dotazníky, oznam spolku na Oblastné veliteľstvo NB o priebehu
Valného zhromaždenia a začatí novej činnosti klubu, Povereníctvo
vnútra schvaľuje stanovy.

es
ta

1950
Obežník Národného výboru o povinnosti usporiadania Valného
zhromaždenia.

M - 135
Spolok "Masarykova liga proti tuberkulóze na Slovensku"

Knihy

ív

m

Spolok bol založený v roku 1947 - predsedom bol prof. MUDr. K.
Čársky. Spolok mal 81 miestnych skupín. Spolok bol čiste podporného
charakteru a po celkovej reorganizácii spolkov bol aj s miestnymi
skupinami začlenený do Čsl. červeného kríža.

Ar

ch

1949
Zápisnica o prevzatí vedenia spolku akčným výborom Masarykovej ligy.

Spisy

1948
Obežník Povereníctva vnútra o povolení verejnej zbierky.

1949
Vyúčtovanie verejnej zbierky, Povereníctvo vnútra - povolenie
verejnej zbierky, predloženie zbieracích hárkov za roky 1946 a 1947,
zbierka na rok 1949 - povolenie a obežník Povereníctva vnútra,

žiadosť spolku na ÚNV - Miestne veliteľstvo NB o predĺženie termínu
vyúčtovania.

vy

1950
Povereníctvo zdravotníctva - nariadenie o zániku spolku a jeho
začlenenie
do
Čsl.
červeného
kríža,
udanie
bežných
účtov
jednotlivých odborov ML vzhľadom na začlenenie do Čsl. červeného
kríža, informácie ohľadne vyúčtovania verejnej zbierky.

Br
at

is

la

1951
Záznam spolku, prípis na Povereníctvo vnútra - spolkové oddelenie o
zlúčení sa s Čsl. červeným krížom, prípis spolku na ÚNV o likvidácii
spolku a zlúčení sa s Čsl. červeným krížom, obežník Povereníctva
vnútra o zlúčení sa s Čsl. červeným krížom, záznam o zániku všetkých
miestnych skupín ML a ich majetok prechádza do Čsl. ČK.

Účtový materiál

es
ta

1948 - 1949
Vyúčtovanie zbieracích hárkov.

M - 136

Matica slovenská a jej miestne odbory

Ar

ch

ív

m

Matica slovenská bola založená v Turčianskom sv. Martine v
roku 1863. V Bratislave bola založená v roku 1919 a niektoré jej
miestne odbory v roku 1933 - 1934. Sídlom spolku bol Turčiansky sv.
Martin.
Cieľom spolku bolo zjednotiť všetkých milovníkov národa a
života slovenského, aby spoločnými silami pracovali na pozdvihnutí
slovenskej vzdelanosti a tým i na hmotnom dobrobyte slovenského
národa. Toto sa snažili a snažia dosiahnuť ľudovýchovnou činnosťou,
vedeckou,
zberateľskou,
tiež
sprístupňovaním
vedy
a
umenia
zakladaním a organizovaním odborov MS a iným. Matica slovenská
poriadala veľmi hodnotné vedecké prednášky zo všetkých vedných
odborov.
Matica slovenská svoju činnosť neporušila a ako masová
organizácia pôsobí ešte aj dnes.
Materiál je neúplný.

Miestny odbor Matice slovenskej

1919, 1920, 1933, 1949
Stanovy spolku.

1934
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia.
1935
Správa tajomníka, zoznam členov.

vy

1936
Správa pokladníka na Valnom zhromaždení, správa tajomníka.

Br
at

1942
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

is

1940
Správa o priebehu Valného zhromaždenia.

la

1938
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

1944
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov.

es
ta

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

m

1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zápisnica o vykonaní pouličnej
zbierky.

ív

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

ch

1949
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Ar

1950
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.
1951

Zápisnica z výborovej schôdze.

Spisy
1933
Krajinský úrad schvaľuje stanovy.

1934
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, Krajinský úrad schvaľuje stanovy, žiadosť na
Policajné riaditeľstvo o povolenie prednášky, výmery.

vy

1935
Žiadosť o povolenie prednášok, výmery, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, žiadosť o povolenie zbierky na uliciach, výmer.

is

la

1936
Žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o povolenie prednášok,
oznam o konaní Valného zhromaždenia, žiadosť o povolenie slávnosti z
príležitosti 75. výročia Memoranda, povolenie.

Br
at

1937
Žiadosť spolku na Policajné riaditeľstvo o povolenie prednášok,
výmery, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník,
žiadosť
o
povolenie
panychídy
za
Martina
Rázusa (smútočnej
slávnosti).

es
ta

1938
Žiadosť o povolenie prednášok, výmer, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, výmer, dotazník.
1939
Žiadosti o povolenie prednášok, výmery, oznam o konaní manifestácie,
žiadosť o povolenie smútočnej slávnosti za E. M. Šoltésovú.

ív

m

1940
Žiadosť o povolenie prednášok, žiadosť o povolenie akadémie na
oslavu prvého zasadania, výmer, oznam o konaní Valného zhromaždenia,
výmer,
dotazník,
zoznam
funkcionárov,
žiadosť
o
povolenie
usporiadania vianočnej výstavy kníh.

ch

1941
Žiadosti o povolenie prednášok, výmery.

Ar

1942
Žiadosti o povolenie prednášok, výmery, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, výmer, dotazník.

1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, zoznam členov, výmer, žiadosti
o
povolenie
prednášok,
výmery,
úradné
hlásenie,
nariadenia
Ministerstva vnútra o vyberaní príplatku v kinách v prospech
základiny dr. J. Škultétyho, žiadosť o povolenie vylepovania
plagátov z príležitosti konania predstavenia "Drotár".

1945
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.
1946
Obežník Povereníctva vnútra o konaní verejnej zbierky, žiadosť o
schválenie stanov, Povereníctvo vnútra schvaľuje zmenu stanov.

la

vy

1947
Žiadosť o povolenie zbierky - akcia "Pomáhajme navráteným Slovákom",
žiadosť na Oblastné veliteľstvo NB o povolenie zmeny termínu
zbierky,
výmer
na
Valné
zhromaždenie,
dotazníky,
žiadosť
o
schválenie stanov, Povereníctvo vnútra schvaľuje stanovy.

Br
at

is

1948
Rozširovanie členstva Matice slovenskej prostredníctvom matičných
dôverníkov, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné
hlásenie.
1949
Žiadosti o povolenie prednášok, výmery, obežník Matice slovenskej o
zbierke hodnotných a peňažitých darov.

es
ta

1950
Žiadosť o povolenie konania Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky,
žiadosť o schválenie stanov.

Tlač

ív

m

1951
Obežník Matice slovenskej o pracovných možnostiach a jej ďalšie
jestvovanie, prípisy Miestneho národného výboru na miestne odbory
Matice slovenskej o ich ďalšej existencii, zánik miestneho odboru
Matice slovenskej v Petržalke.

Ar

ch

1935
Program matičných dní, novinové výstrižky, poriadok jarného koncertu
"Sviatok slovenskej ľudovej piesne", pozvánka na spevácky koncert.

M - 137
MOMS - Dopravostroj - Vývojový závod

1968
Žiadosť na ObNV - Nivy o povolenie založenia miestnej skupiny Matice
slovenskej pri Vývojovom závode n. p. Dopravostroja.

M - 138
6-XVI-172
Matica slovenská - Dvorník

vy

1961

la

Zápisnica z výborovej schôdze.

1950
Povereníctvo vnútra schvaľuje stanovy.

is

Spisy

Br
at

1951
Zánik spolku a vyradenie zo spolkového registra.

M - 139

es
ta

MOMS - Lamač

Knihy

1949
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

m

1951
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

1919, 1920, 1940

ch

ív

Stanovy spolku.

Spisy

Ar

1949
NV - úradovňa NB - prípis o potrebe doplnenia stanov ku schváleniu,
oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

1950
Predloženie stanov ku schváleniu, Povereníctvo vnútra schvaľuje
stanovy, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1951

Pričlenenie sa MOMS k miestnej skupine OSM, kde bude pôsobiť ako
divadelná zložka, zánik MOMS-u, vyradenie zo spolkového registra.
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vy

Miestny odbor Matice slovenskej - Prievoz

1950

Br
at

1950
Schválenie stanov Povereníctvom vnútra.

is

Spisy

la

Stanovy spolku.

es
ta

1951
Prípis MOMS-u o rozpustení spolku a jeho zániku zaslaný spolkom na
ÚNV - bezpečnostný referát, vyradenie zo spolkového registra.
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Miestny odbor Matice slovenskej - Rača

1951

m

Zápisnica z výborovej schôdze.

1951

ív

Zánik spolku.

Z - 142

ch

Spolok zamestnancov mesta Bratislavy

Ar

Spolok bol založený v roku 1921. Hlavnou úlohou spolku bolo
podporovanie členov v rôznych nepríjemných chvíľach ich života.
Poskytovali podporu členom v chorobe, pri úmrtí príbuzného a
podobne.
Spolok fungoval samostatne až do roku 1945, kedy mu bola
nariadená Povereníctvom SNR správa. Likvidácia spolku a jeho
celkovej činnosti nastala v roku 1953, kedy členovia pre nezáujem sa
dohodli na rozchode spolku.
Materiál je dosť nekompletný, podaktoré roky sa vôbec
nenachádzajú.

1931
Zápisnica z Valného zhromaždenia, ktorá sa konala napriek tomu, že
sa nedostavil dostatočný počet členov, zápisnica s predsedom spolku.

vy

1943
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

la

1944
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Br
at

1953
Zápisnica vo veci vnútornej správy pre spolok.

is

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

es
ta

1921 - 1925
Žiadosť spolku o povolenie usporiadania letnej slávnosti na Železnej
studničke, žiadosť o povolenie usporiadania kinematografického
predstavenia počas slávnosti, usporiadanie tomboly, výmer na
slávnosť a ostatné, žiadosť o povolenie usporiadania maškarného
plesu, výmer, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie
usporiadania zbierky pre vdovy a siroty, výmer.

m

1931
Nariadenia Krajinského úradu na Policajné riaditeľstvo - zistenie
činnosti spolku, Policajné riaditeľstvo zasiela na Krajinský úrad
odpoveď,
nahlásenie
údajov
obsiahnutých
vo
výročnej
správe,
funkcionári a členovia výboru.

ív

1932
Nariadenie Krajinského úradu na Policajné riaditeľstvo - zisťovanie
činnosti spolku, nahlásenie funkcionárov spolku.
1933

ch

Nahlásenie funkcionárov.
1934

Ar

Nahlásenie funkcionárov.
1935

Nahlásenie funkcionárov.
1936

Nahlásenie funkcionárov.
1937

Nahlásenie funkcionárov, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o
povolenie verejnej zbierky, výmer.
1938
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

vy

1939
Hlásenie o vykonanom Valnom zhromaždení a nahlásenie funkcionárov.
1940

la

Nahlásenie funkcionárov.

Nahlásenie funkcionárov.

Br
at

1942

is

1941
Prípis Policajného riaditeľstva na Okresné finančné riaditeľstvo vymáhanie likvidačného poplatku, nahlásenie funkcionárov, dotazníky.

es
ta

1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia,
dotazníky.

m

1944
Dotazníky, nariadenie Ministerstva vnútra o zlúčení spolku mestských
zamestnancov so Združením štátnych a verejných zamestnancov, oznam o
konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z Valného
zhromaždenia,
odovzdanie
majetku
spolku
Združenia,
nariadenie
Ministerstva vnútra o zrušení zlúčenia a aby každý spolok zostal
samostatný.

ch

ív

1945
Zisťovanie politickej spoľahlivosti u členov spolku, prípis NB o
menovaní
správnej
komisie
do
spolku
mestských
zamestnancov,
nariadenie Povereníctva SNR o vnútornej správe, zoznam majetku,
žiadosť o schválenie stanov.

Ar

1946
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie o
predložení žiadosti o schválenie stanov na Povereníctvo vnútra,
dotazníky.
1948
Hlásenie funkcionárov a iných údajov o spolku.
1950
Urgencia konania Valného zhromaždenia.

1951
Nariadenie Povereníctva vnútra na ÚNV o šetrení ohľadne zaniknutého
spolku.
1952
Zisťovanie majetku - obežník Národného výboru.

vy

la

Pozvánky na Valné zhromaždenie.

Br
at

Tlač

is

Žiadosť
registra
Národným
vnútra o

1953
spolku na Národný výbor o vyradenie spolku zo spolkového
- nahlásenie majetku spolku, informácia o spolku podaná
výborom na Povereníctvo vnútra, nariadenie Povereníctva
vyradení spolku a jeho zániku.
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Meštiansky telocvičný spolok

m

es
ta

Spolok bol založený v roku 1880. Jeho činnosť sa sústreďovala
na rozvoj a popularizáciu telocviku, atletiku a iného športu, hlavne
medzi dorastajúcou mládežou. Spolok sa zúčastňoval aj medzištátnych
zápasov v jednotlivých športových disciplínách. Spolok jestvoval až
do roku 1950, kedy všetky spolky podľahli revízii. Majetok spolku
bol predisponovaný jednotlivým organizáciám SOKOL-a.
Fond je neúplný.

1905, 1921

ív

Stanovy spolku.

ch

1921
Zápisnica spísaná so sekretárom spolku o hlavných údajoch o spolku.

Ar

1937
Výročná správa, správa o činnosti za rok 1936.

1938 - 1939
Výročná správa, správa o priebehu Valného zhromaždenia.

1940
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, zoznam členov.

1941
Správa o priebehu Valného zhromaždenia.

1942
Výťah z výročnej správy hlavného tajomníka z Valného zhromaždenia,
zoznam členov.

vy

1943
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Br
at

1949
Zápisnica spísaná o odovzdaní majetku.

is

1945
Zápisnica spísaná vo veci inventára.

la

1944
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

1955
Zápisnica vo veci usporiadania nehnuteľného majetku.

Spisy

es
ta

1921
Prípis ministra Čsl. republiky s plnou mocou pre Slovensko na
Policajné riaditeľstvo o priebehu zápasu bratislavského spolku v
Hamburgu, prípis generálneho konzulátu Čsl. republiky v Hamburgu na
čsl. PR vo veci zápasu.

m

1922
Prípis ministra ČSR s plnou mocou pre Slovensko na Policajné
riaditeľstvo o policajnej prehliadke vykonanej u funkcionárov
spolku, hlásenie o plese športového klubu.

ch

ív

1924
Hlásenie na Policajné riaditeľstvo o protištátnej činnosti na
Slovensku, konkrétne v spolku.

Ar

1929
Hlásenie o styku spolku s maďarským spolkom v Budapešti.
1934

Úradný záznam o členovi spolku.

1937
Urgencia Policajného riaditeľstva o podanie výročnej správy.

1939
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, zoznam členov.

vy

1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, Martinský
športový klub pozýva na oslavu 20. výročia svojej existencie, oznam
na Policajné riaditeľstvo o poriadaní slávnosti, Valné zhromaždenie
z príležitosti 60. výročia trvania spolku, žiadosť o povolenie tejto
oslavy.

is

la

1941
Oznámenie dôležitých údajov o spolku, oznam o konaní Valného
zhromaždenia,
výmer,
úradné
hlásenie,
dotazníky,
žiadosť
na
Policajné riaditeľstvo o povolenie vylepovania plagátov, žiadosť
klubu na Policajné riaditeľstvo o povolenie posviacky nových
klubových miestností, výmer.

Br
at

1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia.
1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia.

es
ta

1944
Oznam na Policajné riaditeľstvo o poriadaní Valného zhromaždenia,
výmer, dotazník, úradné hlásenie.

m

1945
Povereníctvo SNR - nariadenie Oblastného veliteľstva NB o zaistení
spolkových miestností na Michalskej ulici, zápisnica o rozpustení
spolku, výmer o rozpustení spolku, zoznam majetku.
1946

ív

Rozpustenie spolku.

ch

1949
Prípis Daňového úradu na Oblastné veliteľstvo NB ohľadne jestvovania
spolku, odpoveď, súpis majetku po rozpustenom spolku, ktorý vlastní
SOKOL - plavecký oddiel.

Ar

1950
Prípis NV ohľadne majetku rozpusteného spolku, zápisničné prevedenie
majetku rozpusteného spolku do plaveckého oddielu Sokola NV Bratislava, súpis inventára.

1951
Informácie ohľadne likvidácie majetku, majetko-právne záležitosti.
1952

Riešenie majetko-právnych otázok po rozpustení spolku.
1955
Pozemnoknižný výpis, zisťovanie nehnuteľného majetku - prípis ÚNV na
Povereníctvo vnútra.

vy

Tlač
Výstrižky z novín.

is

la

Zoznam členov spolku.
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Br
at

Zväz slovenskej mládeže

es
ta

Zväz bol založený v roku 1946. Cieľom tohoto zväzu, tak ako aj
ostatných podobných organizácií v tamojšom zriadení, bolo rozvíjať a
posilňovať jednotu a samozrejme, prehlbovať medzi všetkými vrstvami
slovenskej mládeže v duchu SNP. Tiež sa snažili rozvíjať rozumový a
telesný rast mládeže. Mládež sa zapájala takmer do všetkých akcií
kultúrneho života nášho národa.
Spisový materiál len čiastočne poukazuje na činnosť spolku.

1946

Stanovy spolku.

m

1946
Zápisnica z I. celoslovenského pracovno-manifestačného zjazdu SZM,
prezenčná listina.

Ar

ch

ív

1948
Správa
o
prednáške
uskutočnenej
vo
vysokoškolskom
internáte
"Lafranconi",
relácia
o
verejnom
zhromaždení
v
dievčenskom
vysokoškolskom internáte na Cintorínskej ulici č. 2, správa o
predvolebnom prejave konanom v prednáškovej sieni II, štátneho
vysokoškolského internátu - Svoradov, zápisnica napísaná v úradovni
NB vo veci rozširovania propagačných plagátov SZM v Trnave bez
súhlasu SZM.

1945
Prípis SZM na Povereníctvo vnútra o zaistení písacích strojov v
redakcii "Magyar Szó", žiadosť SZM na NB o zistení inventára
redakcie "Magyar Szó", žiadosť o povolenie vyvesenia plagátov SZM žiadosť na Policajné riaditeľstvo o zaslanie správ z dôvodu
vydávania časopisu, nariadenie Povereníctva SNR o vybavení žiadosti

ohľadne spísania inventára po zaniknutom spolku, žiadosť SZM o
pridelenie miestností a inventára po zaniknutom spolku Deutsches
Studentwerk in der Slowakei, žiadosť o povolenie vylepovania
plagátov, žiadosť o povolenie predaja odznakov, výmer, žiadosť zväzu
o povolenie manifestácie z príležitosti príchodu zahraničných
delegátov medzinárodného študentského zjazdu, výmer.

is

la

vy

1946
Žiadosť o povolenie vylepovania plagátov divadelného kolektívu,
plagát, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie
z Valného zhromaždenia, dotazníky, žiadosť o schválenie stanov,
Povereníctvo vnútra schvaľuje stanovy, žiadosť o povolenie podomovej
zbierky, výmer, urgencia predloženia vyúčtovania podomovej zbierky,
žiadosť o povolenie predávania vstupeniek v prospech demokratickej
mládeže Španielska, urgencia verejnej zbierky.

Br
at

1947
Vyúčtovanie zbieracej akcie, urgencia Povereníctva vnútra na
Oblastné veliteľstvo ohľadne zaplatenia dávky za schválenie stanov,
žiadosť o povolenie vylepovania plagátov, plagát, výmer na povolenie
verejnej zbierky peňažitých darov.

m

es
ta

1948
Urgencia Povereníctva vnútra na Oblastné veliteľstvo NB ohľadne
verejnej zbierky spolku, obežník o výzve spojených národov na pomoc
deťom, výkaz rozposlaných známok "Stavba národnej vďaky", obežník
Povereníctva vnútra o povolení verejnej zbierky, žiadosť o povolenie
vylepovania plagátov, oznam o usporiadaní predvolebných prejavov,
výmer, dotazník, úradné hlásenie z predvolebného prejavu, urgencia
vyúčtovania verejnej zbierky - prípis Povereníctva vnútra na
Oblastné veliteľstvo NB.

ch

ív

1949
Prípis Zväzu na Oblastné veliteľstvo NB ohľadne nedostavenia sa
predsedu na predvolanie, schválenie stanov spolku pre miestne
organizácie ČSM - povereníctvo vnútra, žiadosť zväzu na Oblastné
veliteľstvo NB o povolenie sprievodu.

Ar

1950
Urgencia konania Valného zhromaždenia.

Tlač

Plagáty, výstrižky z novín.
Vstupenky - bloky za 5 Kčs - na pomoc boja španielskeho ľudu.

Zväz slovenskej mládeže v Karlovej Vsi

vy

1948
Hlásenie spolku o jeho stave - dôležité údaje na NV - úradovňa
Národnej bezpečnosti.

is

la

1947
Žiadosť o schválenie stanov zaslaná zväzom na Povereníctvo vnútra,
dotazník, Oblastné veliteľstvo NB - zasiela prípis na PV ohľadne
schválenia stanov, PV - schvaľuje stanovy.

Br
at

Zväz slovenskej mládeže v Dúbravke

es
ta

Stanovy zväzu - miestnej organizácie.

ZS - ČSM pri ŠBČS v Bratislave

1950
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze.

m

1949
Doručenie schválených stanov - prípis úradovni NB na Povereníctvo
vnútra.

Ar

ch

ív

1950
Žiadosť zväzu na ÚNV o zmenu názvu.

Zväz slovenskej mládeže

1947
Žiadosť o schválenie stanov, výmer, hlásenie z Valného zhromaždenia,
žiadosť o povolenie verejného prejavu a ľudovej veselice, žiadosť o
povolenie vylepovania plagátov.
1952

Evidencia dobrovoľných masových organizácií, zoznam základných
organizácií v okrese Bratislava I.

M - 144a

vy

Slovenské ústredie starostlivosti o mládež

1945

is

la

Stanovy.
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Br
at

Spolok slobodomurárskej lóže "Mlčanlivosť"

es
ta

Spolok bol založený koncom minulého storočia. Prvé správy z
tohoto storočia sú z roku 1912, kedy si zakúpil budovu na Nám. 1.
mája - Živnodom, kde sídlil až do svojho zániku r. 1938.
Išlo o finančný spolok, ktorého aj písomnosti boli čiste
finančného charakteru. Nakoľko v materiáli, ktorý máme k dispozícii,
išlo hlavne o vybavovanie v spolku po jeho zániku, nechali sme
všetko v príslušnom chronologickom zaradení, nakoľko členiť to podľa
charakteru bolo bezvýznamné. Bezvýznamné z toho titulu, že jeden
spis sa odvolával na druhý (vybavovanie pohľadávok atď.).
Materiál je nekompletný.

1920, 1925

m

Stanovy spolku.

ív

1938
Zápisnica o domovej prehliadke v miestnostiach slobodomurárskej
lóže.

ch

1939
Zápisnica napísaná pri rozpustení spolku.

Ar

1940
Zápisnica vo veci disponovania s majetkom spolku slobodomurárskych
spolkov.
1941
Zápisnica o odovzdaní a užívaní budovy "Slobodomurárskej lóže".
1943

Zápisnica vo veci vrátenia časti inventára slobodomurárskych lóží
"Mlčanlivosť a Bratstvo", zápisnica o prevzatí budovy
slobodomurárskej lóže.
1946
Zápisnica o prevzatí inventáru z bývalej slobodomurárskej lóže.

Spisy

la

vy

1955
Zápisnica o usporiadaní nehnuteľného majetku po rozpustenom spolku.

Br
at

is

1921 - 1930
Žiadosti o schválenie stanov, vrátenie stanov ku doplneniu Župným
úradom, minister ČSR s plnou mocou pre Slovensko schvaľuje stanovy,
urgencia Policajného riaditeľstva spolku o zaslanie údajov o
funkcionároch spolku.
1933
Urgencia Policajného riaditeľstva o zaslanie výročnej správy.

es
ta

1934 - 1936
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov.
1937

Účet zo železiarskeho obchodu.

m

1938
Účty, nariadenie Krajinského úradu o rozpustení spolku a o zákaze
jeho činnosti, súpis inventáru v miestnostiach budovy
slobodomurárskej lóže, pohľadávky voči lóži.

ch

ív

1939
Prípis Prezídia Krajinského úradu ohľadne pohľadávok voči lóži
"Mlčanlivosť".

Ar

1940
Zápisnica z prevedenej domovej prehliadky, potvrdenie slovenskonemeckej spoločnosti o prevzatí inventára po rozpustenom spolku,
prípis Mestskej sporiteľni v Bratislave, žiadosť slovenského
leteckého zboru na Policajné riaditeľstvo o povolenie presťahovania
nábytku, povolenie Ministerstva vnútra, zoznam presťahovaných vecí,
zoznam majetku zakázanej a rozpustenej slobodomurárskej lóže
"Mlčanlivosť a Bratstvo".

1941
Výpis z bratislavskej sporiteľne, výpisy z iných peňažných ústavov,
potvrdenie od spolkového odd. o prevzatí cenín rozpusteného spolku.

Br
at

is

la

vy

1942
Prípis Ministerstva vnútra o disponovaní majetku rozpusteného
spolku, prípis Župného úradu - stavebno-technické odd. o pridelení
správcu
na
majetok
rozpusteného
spolku,
prípis
Policajného
riaditeľstva na Ministerstvo dopravy a verejných prác o prevzatí
domu po rozpustenom spolku do správy, úradné záznamy o porušení
príkazov Policajného riaditeľstva, úradný záznam o umeleckých
dielach, ktoré boli majetkom slobodomurárskej lóže privezených na
Policajné riaditeľstvo - zoznam, pohľadávky voči spolku, hlásenie
škôd na štátnom dome - Župný úrad na Ministerstvo dopravy a
verejných prác, prípis Ministerstva dopravy a verejných prác na
Ministerstvo vnútra ohľadne daňových pohľadávok na štátnom dome,
výpis z Mestskej sporiteľne, vyúčtovanie o výmene št. cenných
dokumentov bývalej ČSR na štátne cenné papiere SR u jednotlivých
peňažných ústavov.
1943
Úradný záznam o správe domu po bývalom spolku, výpisy z peňažných
ústavov, žiadosť.

es
ta

1944
Hlásenie o majetku spolku, potvrdenie o disponovaní cenných papierov
a vkladnej knižky po Slobodomurárskom spolku "Mlčanlivosť".
1945
Šetrenie ohľadne pohľadávok voči rozpustenému spolku.

m

1946
Šetrenie ohľadne jednotlivých fondov lóže, prípisy od peňažných
ústavov.

ch

ív

1947
Prípis Daňového úradu na Oblastné veliteľstvo NB ohľadne jestvovania
spolku, prípis Okresného finančného riaditeľstva - informácie o
spolku, odpovede Oblastného veliteľstva NB o spolku.

Ar

1948
Dotazy na spolok od Okresného finančného riaditeľstva, informácie o
spolku zaslané na Povereníctvo vnútra, prípisy peňažných ústavov na
Policajné riaditeľstvo.

1949
Výpis z investičnej banky, prípisy ÚNV ohľadne spolku a jeho
majetku, výpisy z peňažných ústavov.
1950

Šetrenie ÚNV o majetku rozpusteného spolku, majetkové záležitosti,
prevedenie majetku na Kultúrno-sociálny fond na Povereníctvo vnútra,
výpisy z peňažných ústavov.

la

vy

1955
Výpis z pozemkovej knihy, prípis ÚNV - vnútorné veci na Povereníctvo
vnútra
ohľadne
nehnuteľného
majetku
spolku,
súpis
inventára
nachádzajúceho
sa
v
jednotlivých
miestnostiach
budovy
Slobodomurárskeho
spolku
"Mlčanlivosť"
a
"Bratstvo",
zoznam
nájomníkov v dome Slobodomurárskej lóže.

is

M - 146

Zväz slovenských mlynov obchodných

es
ta

Br
at

Spolok bol založený v roku 1928, kedy splnil funkciu čiste
obchodného charakteru. Zabezpečoval obchod ako doma tak v zahraničí.
Spolok fungoval až do roku 1941, kedy sa dobrovoľne rozišiel. Jeho
majetok
prepadol
v
prospech
Kultúrno-sociálneho
fondu.
Administratíva s účtovnými a majetkoprávnymi záležitosťami trvala až
do r. 1951.

Stanovy.

1930
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

m

1934
Výkaz o činnosti a správa z mimoriadneho Valného zhromaždenia.

ív

1936
Správa o Valnom zhromaždení, obežník spolku, zoznam funkcionárov.

ch

1940
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Ar

1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov spolku.

1928
Zápisnica o schôdzi konanej za účelom utvorenia spolku.

1937
Priebeh Valného zhromaždenia - správa o činnosti za rok 1936,
jednateľská správa, zoznam členov.
1938

Priebeh Valného zhromaždenia, jednateľská správa, pokladničná
správa, správa o činnosti.
1942
Zápisnica vo veci zaistenia majetku.

vy

Spisy

is

la

1928
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, hlásenie z Valného zhromaždenia, predloženie stanov ku
schváleniu, oddelenie Ministerstva vnútra v Bratislave vzalo na
vedomie utvorenie spolku.

Br
at

1930
Urgencia Policajného riaditeľstva spolku o podaní výročnej správy,
prípis o predložení správy, pokladničná správa.
1931
Oznam o konaní Valného zhromaždenia.

es
ta

1932
Urgencia výročnej správy, prípis o zaslaní výročnej správy, žiadosť
Krajinského úradu na schválenie zmeny stanov, schválenie zmeny
stanov Ministerstvom vnútra.

m

1933
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, urgencia výročnej
správy, nahlásenie funkcionárov.

ív

1934
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, žiadosť o schválenie zmeny
stanov, nahlásenie funkcionárov.

ch

1935
Schválenie zmeny stanov Krajinským úradom, nahlásenie funkcionárov.

Ar

1936
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, pozvánka, žiadosť
Policajného riaditeľstva o povolenie I. slovenského mlynárskeho
zjazdu.
1937
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1938
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie funkcionárov.

1941
Oznámenie spolku na Policajné riaditeľstvo o dobrovoľnom rozchode
zväzu, prípisy Policajného riaditeľstva na príslušné inštitúcie.

vy

1942
Vyradenie zo spolkového registra, prípis Ministerstva vnútra, prípis
na Policajného riaditeľstva o dispozičnom práve spolkového majetku,
výpisy jednotlivých finančných ústavov, výkaz nedoplatku.

la

1943
Výpisy peňažných ústavov, potvrdenia.

1945

Br
at

Účtovné doklady.

is

1944
Výpisy z peňažných ústavov, zisťovanie majetku spolku.

1946
Účtovné doklady.

es
ta

1947
Zisťovanie jestvovania spolku Daňovým úradom, účtovné doklady.
1948
Účtovné doklady, oznam o spolku na Povereníctvo vnútra.
1949

Výpisy z peňažných ústavov.

m

1950
Zisťovanie majetku, účtovné záležitosti, majetok.

ch

ív

1951
Prípis Štátnej banky čsl. na ÚNV o majetku spolku, nariadenie
Povereníctva vnútra - prevedenie majetku na Kultúrno-sociálny fond.

Ar

1952
Hlásenie o členoch spolku na Krajinskú správu ŠTB.

M - 147
Združenie obchodného s motorovými vozidlami na Slovensku

1946
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

1946
Žiadosť o schválenie stanov, dotazníky.

vy

1951
Záznam o spolku, prípis Čsl. poisťovne na ÚNV o zrušení spolku už v
roku 1945.

M - 148

la

Spolok Myjavcov

Br
at

is

Spolok bol založený v roku 1946 v Bratislave. Jeho účelom bolo
sústrediť všetkých Myjavcov - rodákov obce Myjava, ich priateľov a
priaznivcov pre tvorivú prácu v rodnej obci a v rodnom kraji. Spolok
jestvoval do roku 1948 - aktívne, nakoniec sa potom v roku 1951
rozpadol pre nezáujem členstva.

Stanovy spolku.

es
ta

1946
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina,
zoznam funkcionárov.
1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

m

Spisy

ch

ív

1946
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, žiadosť o schválenie
stanov, predloženie stanov na Povereníctvo vnútra na schválenie,
informácia na Policajné riaditeľstvo ohľadne zmeny v spolku,
schválenie stanov Povereníctvom vnútra, oznam o konaní členskej
schôdze, výmer.

Ar

1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia.
1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie funkcionárov
a dôležitých údajov o spolku, hlásenie z Valného zhromaždenia.
1950
Dotazníky, upozornenie ÚNV o potrebe konania Valného zhromaždenia,
informácia spolku na ÚNV o konaní Valného zhromaždenia.

1951
Urgencia konania Valného zhromaždenia, dobrovoľný rozchod spolku likvidácia - nariadenie Povereníctva vnútra o vyradení zo spolkového
registra.

1947

Br
at

is

Stanovy.

la

vy

M - 148a
Abstinentný a dobročinný spolok modrého kríža

M - 148b

Spolok starostlivosti o mrzákov v Bratislave

es
ta

1941, 1942
Výročné správy (2 exempláre).

N - 149

Národohospodársky klub

ív

m

Spolok bol založený v roku 1946, bol aj publikačne činný. Jeho
hlavnými predstaviteľmi boli predovšetkým redaktori významného mena
ako Mikovíny, Ardényi a iní.
Spolok sa v roku 1951 zlúčil so Slovenským zväzom obchodu,
pohostinstva a dopravy.

Spisy

Ar

ch

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

1946
Nahlásenie funkcionárov, výmer, úradné hlásenie z Valného
zhromaždenia, žiadosť o schválenie stanov, predloženie stanov
Povereníctvu vnútra, ktoré schvaľuje predložené stanovy.

1947
Žiadosť na Oblastné veliteľstvo NB o povolenie prednášky, výmer.

1948
Oznámenie dôležitých údajov o spolku, ohlásenie akčného výboru.
1949
NV - zakázanie časopisu "Index".

vy

1950
Urgencia NV o potrebe konania Valného zhromaždenia.

is

la

1951
Záznam o spolku - zlúčil sa so Slovenským zväzom obchodu,
pohostinstva a dopravy - hlásenie.

Br
at

N - 150
Bratislavský všeobecný spolok pre podporu v nemoci

m

es
ta

Spolok bol humánneho charakteru, pôsobil ako dobročinný.
Zachovaný písomný materiál poukazuje na existenciu spolku už od roku
1920 - podľa stanov, ale možno spomenúť, že spolok existoval už
predtým, nakoľko sa našli stanovy aj z roku 1900. Okrem toho na
výkazoch vyúčtovaní sa v roku 1927 hovorí, že ide o 33. rok od
založenia spolku, teda spolok by bol existoval už v roku 1894.
Písomnosti tohto spolku sú zachované čiastočne, ide hlavne o
korešpondenciu medzi Policajným riaditeľstvom a samotným spolkom.
Okrem toho sa tu nachádzajú účtovné písomnosti od roku 1927 - 1944 a
1947 - 1951, kedy už išlo o likvidáciu spolkového majetku.
Spolok bol rozpustený 23.12.1945, v roku 1947 prichádza k
vyradeniu spolku zo spolkového registra. Materiál je v reči nemeckej
a slovenskej.

1900, 1922

ív

Stanovy spolku.

Ar

ch

1922 - 1936
Zoznam spisov patriacich k záležitosti - Bratislavský všeobecný
pomocný podporný spolok.

Spisový materiál

1922
Žiadosť o schválenie a úpravu stanov županovi mesta Bratislavy.
1923
Oznámenie Policajného riaditeľstva o konaní Valného zhromaždenia.

1924
Oznámenie Policajného riaditeľstva o konaní Valného zhromaždenia.
1925
Oznam Policajného riaditeľstva o konaní Valného zhromaždenia.

la

vy

1926
Oznam Policajného riaditeľstva o konaní Valného zhromaždenia,
zápisnica napísaná na Policajnom riaditeľstve s funkcionármi
Všeobecného podporného spolku.

is

1927
Oznam Policajného riaditeľstva o konaní Valného zhromaždenia.

Br
at

1928
Oznam Policajného riaditeľstva o konaní Valného zhromaždenia,
hlásenie Policajnému riaditeľstvu o funkcionároch spolku.
1929
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, nahlásenie funkcionárov spolku.

es
ta

1930
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie funkcionárov,
oznámenie o počte členov spolku.
1931
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia, zmena
stanov - upovedomenie, nahlásenie funkcionárov na Policajné
riaditeľstvo, zápisnica z Valného zhromaždenia.

m

1932
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie funkcionárov,
žiadosť o zmenu stanov, schválenie zmeny stanov.

ch

ív

1933
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, nahlásenie členov spolku na Policajné riaditeľstvo, hlásenie
o slávnostnom lampiónovom sprievode v dňoch 19.08. - 21.08.

Ar

1934
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie členov
spolku.

1935
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
nahlásenie členov spolku.
1936

Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, nahlásenie členov spolku.

vy

1937
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, nahlásenie členov spolku na Policajné riaditeľstvo,
nahlásenie funkcionárov.

la

1938
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, nahlásenie stavu spolku.

is

1939
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, dotazník, nahlásenie členov spolku.

Br
at

1940
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, dotazník, nahlásenie stavu spolku.

es
ta

1941
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, dotazník, nahlásenie členov a stavu spolku.
1942
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, dotazník, nahlásenie
členov a stavu spolku.

m

1943
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, dotazník, nahlásenie
členov a stavu spolku.

ch

ív

1944
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, dotazník, nahlásenie o stave a členoch spolku.

Ar

1945
Prípis na Policajné riaditeľstvo o zrušení služobného pomeru
zamestnancov a vylúčenia členov spolku, ktorí sa prehrešili proti
Slovenskému
štátu,
výmer
k
Valnému
zhromaždeniu,
dotazník,
nahlásenie funkcionárov, členov výboru, inventár, hotovosť, cenné
papiere, bežné a otvorené účty.

1946
Zápisnica z príležitosti prevedenia rozpustenia spolku, zistenia a
zabezpečenia jeho majetku, potvrdenie príjmu od rozpusteného spolku

"Bratislavský všeobecný spolok pre podporovanie v nemoci so sídlom v
Bratislave".
1947
Vyradenie spolku z registra spolkov, jeho rozpustenie a zaistenie
majetku.

is

Účtový materiál

la

vy

1948
Prípis Povereníctva vnútra Národnému výboru o rozpustení a naložení
s majetkom spolku.

Br
at

1927 - 1944
Výkazy vyúčtovaní Bratislavského všeobecného spolku pre podporu v
nemoci.
1947 - 1951
Účtovné materiály ohľadne rozpustenia spolku a zabavenie jeho
majetku.

es
ta

Hlasovacie lístky.

N - 151
Spolok pre starostlivosť o nevidomých na Slovensku

Ar

ch

ív

m

Spolok bol založený v roku 1926. Podnet k založeniu dala
hlavne tá okolnosť, že všetky slepecké ústavy po vytvorení bývalej
Čsl. republiky zostali v Maďarsku a sčasti pripadli Rakúsku. Na
Slovensku zostal iba jeden remeselný ústav pre mužov a to v Prešove,
ktorý bol pre stále maďarizovanie zrušený a po založení slepeckej
školy v Levoči, tam premiestnený. Neskôr, keď bol založený spolok,
tak slepecký ústav preložili do Báhoňa, kde na renováciu prispela
hlavne bezúročná pôžička Ministerstva zdravotníctva a telesnej
výchovy. Hlavným predstaviteľom - predsedom spolku bol univ. prof.
MUDr. Anton Gala.
Účelom spolku bolo sústavne organizovať a prevádzať
starostlivosť o nevidomých na Slovensku bez rozdielu náboženstva a
národnosti, najmä však:
1/ zakladať a spravovať ústavy, školy, dielne, útulky, zriaďovať
inštitúcie pre vyučovanie, výchovu, liečenie zamestnanie,
zaopatrenie a podporovanie nevidomých a polovidomých;
2/ poriadať schôdze, zjazdy, prednášky, kurzy, výstavy, dobročinné
zbierky a podniky pre účely spolku a v prospech slepcov vôbec;
3/ zaopatrovať prácu pre slepcov - remeselníkov, hudobníkov,
učiteľov a iným nevidomým;

4/ obstarávať predaj ich výrobkov a iné.
Spolok bol vysokohumánny a pôsobil aj počas vojny a svoj
dobrovoľný rozchod oznámil až v r. 1951, kedy sa každému občanovi v
našom novom socialistickom, vtedy ešte ľudovodemokratickom zriadení
naskytla možnosť vlastného zabezpečenia.

vy

Knihy
1945

Br
at

1935
Výročná správa za rok 1934.

is

1932
Zoznam členov.

la

Stanovy spolku.

1936
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

es
ta

1938
Zápisnica z Valného zhromaždenia, výročná správa za rok 1937.
1939
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

m

1940
Zápisnica z Valného zhromaždenia, výročná správa za rok 1939,
prezenčná listina.
1941

ív

Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok 1940.

ch

1942
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok 1941.

Ar

1943
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok 1942,
zoznam členov výboru.

1944
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa za rok 1943.
1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov, správa za rok 1944.
1946

Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok 1945,
zoznam členov.
1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok 1947.
1950

vy

Zápisnica zo schôdze výboru.

la

Spisy

is

1935
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, prípis o zaslaní správy z Valného zhromaždenia.

es
ta

Br
at

1936
Prípis Krajinského úradu Mestskému notárskemu úradu ohľadne žiadosti
o podporu z Masarykovej dobročinnej nadácie, prípis Mestského
notárskeho úradu na Policajné riaditeľstvo, prípis Policajného
riaditeľstva Krajinskému úradu ohľadne podpory pre spolok, oznam
spolku o konaní Valného zhromaždenia, prípis spolku na Policajné
riaditeľstvo o doložení Valného zhromaždenia, dotazníky, výmer.
1937
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, prípis o zaslaní správy z Valného zhromaždenia.

m

1938
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer.
1939
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

Ar

ch

ív

1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, prípis spolku na
Policajné riaditeľstvo o podaní správy z Valného zhromaždenia,
prípis od Úradu predsedu vlády na Policajné riaditeľstvo ohľadne
jestvovania prípadne založenia spolku pre slepcov, informácia na
Úrad predsedu vlády od Policajného riaditeľstva.

1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, prípis
Policajného riaditeľstva na spolok ohľadne podania žiadosti o zmenu
stanov, Policajné riaditeľstvo predkladá žiadosť o schválenie stanov
Ministerstvu vnútra.

1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, prípis o
podaní správy z Valného zhromaždenia.

la

vy

1944
Prípis Ministerstva vnútra Policajnému riaditeľstvu o potrebe úpravy
stanov,
Policajné
riaditeľstvo
oznam
spolku
o
nariadení
Ministerstva vnútra, oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer,
dotazníky.

Br
at

is

1945
Oznam na Policajné riaditeľstvo od spolku o morálnej a politickej
spoľahlivosti členov, žiadosť spolku o schválenie stanov na PSNR pre
veci vnútorné, oznam o konaní Valného zhromaždenia, dotazníky,
výmer, žiadosť spolku o schválenie stanov, nahlásenie funkcionárov.
1946
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, pozvanie, výmer, dotazníky,
úradné hlásenie z Valného zhromaždenia.

es
ta

1947
Povereníctvo vnútra - schválenie stanov, doručenie stanov.
1948
Zoznam členov výboru - nahlásenie údajov, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, výmer, dotazník.

m

1949
Nariadenie Povereníctva vnútra o zaradení spolku medzi spolky štátne
slepecké.

ch

ív

1950
Upozornenie NV o potrebe konania Valného zhromaždenia, prípis spolku
na ÚNV o perspektívnom zániku spolku a oznam o konaní Valného
zhromaždenia, výmer.
1951

Ar

Dobrovoľný rozchod spolku.

Tlač

1936
10 rokov starostlivosti o nevidomých na Slovensku - ústav v Báhoni.
Vydal Zemský spolok pre pečlivosť o nevidomých na Slovensku v r.
1936.

N - 152
Československo-nórska spoločnosť

vy

Spoločnosť bola založená v roku 1946 z príležitosti odhalenia
pamätnej dosky Björnsona. No fakticky táto spoločnosť neplnila
žiadnu funkciu.

Br
at

1946
Dotazníky, žiadosť o schválenie stanov.

is

Spisy

la

1946
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

1948
Povereníctvo vnútra - vrátenie stanov k doplneniu, výkaz
funkcionárov.

es
ta

1952
Šetrenie ohľadne majetku spolku, hlásenie o spolku.

N - 153

Novodobá kultúra

ch

ív

m

Spolok bol založený v roku 1936, jeho členovia boli výlučne
kňazi a misionári. Spolok mal ráz cirkevno-náboženský a pôsobil na
celom Slovensku.
Cieľom spolku bolo šíriť pravú kresťanskú kultúru a prehlbovať
náboženský život. Toto prevádzal spolok prostredníctvom tlače,
prednášok a cirkevných slávností. Spolok jestvoval do roku 1951,
kedy bol Povereníctvom vnútra rozpustený.

Ar

Stanovy spolku.

1936
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze.

1937
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, zoznam členov, výkaz o
činnosti za rok 1936.
1938

Výkaz o činnosti za rok 1937/38.
1939
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, zoznam členov.

vy

1940
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti za rok
1939/40, zoznam členov.

la

1942
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti, zoznam
členov, prezenčná listina.

Br
at

is

1944
Výkaz o činnosti za rok 1942/43, správa o priebehu Valného
zhromaždenia, zoznam členov.
1945
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, správa o činnosti.

es
ta

1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov, prezenčná listina,
správa o činnosti.

Spisy

m

1936
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, oznam na Krajinský úrad o
utvorení spolku, Krajinský úrad schvaľuje stanovy.
1937
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

ch

ív

1938
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.
1939
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

Ar

1940
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.
1941
Žiadosť o odklad Valného zhromaždenia, vyhovenie žiadosti Policajné riaditeľstvo.

1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

vy

1944
Prípis Ministerstva vnútra na Policajné riaditeľstvo o odpredávaní
nehnuteľností spolku, zisťovanie právneho subjektu kongregácie
redemptoristov v Bratislave - dotaz Policajného riaditeľstva na
Ministerstvo školstva a národnej osvety, odpoveď Ministerstva, oznam
Policajného
riaditeľstva
na
Ministerstvo
vnútra
o
právnej
subjektivite spolku, oznam spolku o konaní Valného zhromaždenia,
výmer, žiadosť spolku o schválenie stanov.

is

la

1945
Hlásenie o politickej spoľahlivosti členov, oznam spolku o konaní
Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, zoznam členov.

Br
at

1946
Predloženie stanov ku schváleniu, Povereníctvo vnútra schvaľuje
zmenu stanov.
1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

es
ta

1948
Nahlásenie dôležitých údajov o spolku.

1950
Urgencia ÚNV o konaní Valného zhromaždenia, prípis ÚNV na
Povereníctvo vnútra o existencii spolku, nariadenie Povereníctva
vnútra o vyradení spolku zo spolkového registra a jeho zániku.

ch

ív

m

1951
Zánik spolku, ÚNV - šetrenie ohľadne majetku.

N - 154
Spolok "Nový život"

Ar

Spolok bol založený v roku 1924. Jeho účelom bolo, ako
predchádzajúci
názov
hovorí,
podporovanie
a
zaopatrovanie
trestancov. Spolok v tomto prípade plnil vysoko humánnu funkciu, v
každom prípade chcel vytvoriť pre občanov vracajúcich sa do
normálneho života prijateľné a podľa možnosti jemu vyhovujúce
podmienky. Toto sa snažil dosiahnuť zaopatrovaním práce, odevu,
nástrojov, teda snažil sa pomáhať bývalým trestancom spĺňať všetky
podmienky
právoplatného
občana.
Spolok
sa
snažil
týmito
prostriedkami pomocou odvrátiť bývalých trestancov od ďalšieho
úpadku. Takisto spolok dobre pôsobil a pomáhal osobám odsúdeným
podmienečne.

Spolok existoval do roku 1943, resp. 1946. Vtedy prestala jeho
činnosť a administratíva s nadriadenými orgánmi boli veci vyriešené
až v roku 1952, lebo išlo o značný hmotný majetok spolku.

1924, 1931, 1941

la

1933
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov.

vy

Stanovy.

is

1934
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov.

Br
at

1935
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam funkcionárov.
1936
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1937
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

es
ta

1938
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Spisy

ív

m

1950
Zápisnica zapísaná vo veci zániku a pozostalosti majetku po spolku.

ch

1933
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, pozvanie, výmer.

Ar

1934
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, pozvanie, výmer.
1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, pozvanie, výmer, prípis o
predložení písomností.
1936
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, pozvanie, výmer, dotazníky,
prípis o zaslaní písomností, výpis z Mestskej sporiteľne.

1937
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, pozvanie, výmer.

vy

1938
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, pozvanie, výmer, dotazník,
žiadosť mestského notárskeho úradu na Policajné riaditeľstvo o
podporu, prípis Policajného riaditeľstva Mestskému notárskemu úradu.

is

la

1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, oznam Policajného
riaditeľstva Okresnému finančnému riaditeľstvu o jestvovaní spolku,
predloženie
stanov
ku
schváleniu
prostredníctvom
Policajného
riaditeľstva Ministerstvu vnútra, ktoré stanovy schválilo.

Br
at

1943
Okresný úrad v Banskej Bystrici žiada informáciu od Policajného
riaditeľstva ohľadne existencie spolku, odpoveď Policajného
riaditeľstva.
1945
Šetrenie Povereníctva vnútra ohľadne navrhnutia opatrovníka pre
spolok, výpis z Mestskej sporiteľne o majetku spolku.

es
ta

1946
Povereníctvo vnútra vracia stanovy na doplnenie, informácia
Oblastného veliteľstva NB na PV ohľadne majetku spolku, PV žiada od
Oblastného veliteľstva NB mená funkcionárov spolku.
1947

m

Výmer o rozpustení spolku.

1949
Oznámenie o funkcionároch - hlásenie NV na Daňový úrad.

ch

ív

1950
Šetrenie ohľadne majetku spolku, zoznam majetku.
1951
Informácia ÚNV na Povereníctvo vnútra o spolku.

Ar

1952
Povereníctvo vnútra nariaďuje ÚNV vyradenie spolku zo spolkového
registra a zánik spolku, nariadenie PV na ÚNB o informovaní stránok
ohľadne zániku spolku.

1953
Prípis ÚNV na Povereníctvo spravodlivosti - odovzdanie majetku troch vkladných knižiek, uznesenie vo veci likvidácie spolku.

O - 155
Spolok čsl. oftalmologickej spoločnosti

vy

1950
Zápis zo schôdze, zoznam lekárov.

la

Spisy

Br
at

is

1950
Oznam o konaní výročnej schôdze, výmer, pozvánky, dotazníky.

O - 156

Športový klub - Omladina

m

es
ta

Klub bol založený v roku 1939. Cieľmi spolku bola kultúrna,
náboženská
a
športová
výchova.
Šport
rozvíjal
tento spolok
všestranne. Pestoval ľahkú atletiku, hádzanú, tenis, futbal a pod.
Toto dosahovali poriadaním výletov, prednášok, verejných závodov,
tiež návštev divadelných predstavení. Spolok nepretržite pracoval až
do roku 1948.
Písomný materiál je takmer úplný, pozostáva z korešpondencie s
Policajným riaditeľstvom a inými nadriadenými orgánmi.

1948

Stanovy spolku.

ch

ív

1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov, správa o činnosti
za rok 1940.
1942
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

Ar

1943
Zápisnica z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti za rok 1942,
zoznam členov.
1944

Výkaz o činnosti za rok 1943.
1946

Zápisnica z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti za uplynulý rok,
prezenčná listina.

vy

1947
Zoznam členov, výkaz činnosti za uplynulý rok, správa o priebehu
Valného zhromaždenia.

Spisy

is

1940
Oznámenie dôležitých údajov o spolku.

la

1939
Predostretie žiadosti o schválenie stanov na Policajné riaditeľstvo.

Br
at

1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, výkaz o
majetku.
1942
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

es
ta

1943
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia.

m

1944
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, úradné
hlásenie, výkaz o spolku.
1945
Žiadosť o povolenie ďalšej činnosti.

Ar

ch

ív

1946
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia, žiadosť o schválenie stanov, oznam
o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, žiadosť o povolenie zohrania priateľského
futbalového zápasu, výmer, Povereníctvo vnútra schvaľuje zmenu
stanov.
1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazníky.

1948
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie dôležitých
údajov o spolku, nahlásenie funkcionárov, žiadosť o povolenie
vylepovania plagátov.

1949
SOKOL - Trnávka - informácia na ÚNV o zániku spolku ŠK omladina.

vy

1951
Obežník Povereníctva vnútra na Okresný národný výbor a ÚNV o zániku
spolku ŠK Omladina.

Spolok Ondrejčanov - Brusňanov

la

O - 157

Br
at

is

Spolok, ktorý bol organizovaný z obyvateľov obcí Sv. Ondrej
nad Hronom a Brusno, sa organizoval hlavne kvôli obnove týchto dvoch
obcí, ktoré boli značne zničené počas SNP.

1947
Zápisnica zo schôdze, prezenčná listina.

es
ta

Spisy

1947
Oznam o konaní schôdze, výmer, dotazník žiadosť o schválenie stanov,
Povereníctvo vnútra schvaľuje stanovy.

O - 158
Zväz chovateľov ošípaných

ch

ív

m

1948
Uvedenie dôležitých údajov o spolku, šetrenie ohľadne majetku,
ohlásenie dobrovoľného rozchodu spolku.

Ar

Zväz bol založený v roku 1930. Jeho pôsobnosť bola pre celé
Slovensko. Hlavnou úlohou zväzu bolo zveľadiť chov ošípaných ušľachtilého bieleho prasaťa typu šunkového a ušľachtilej plavej
mangalice. Toto mal dosiahnuť šírením odborného vzdelávania pre
chovateľov, poriadaním výstav, publikovaním odbornej literatúry,
kontroly a inými dôležitými opatreniami.
Spolok pracoval nepretržite až do roku 1949, i keď v roku 1947
musel požiadať o znovuschválenie stanov a znovuzaloženie.
Písomný materiál nie je úplne zachovalý.

1941

Stanovy.
1930
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia.

vy

1932
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

la

1933
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

is

1935
Nahlásenie funkcionárov, správa o činnosti za rok 1934-35.

Br
at

1941
Zápisnica o priebehu Valného zhromaždenia, prezenčná listina.
1946
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

es
ta

1948
Zápisnica o rozpustení zväzu, zápisnica vo veci prevzatia zväzu pod
národnú správu.

Spisy

m

1930
Policajné riaditeľstvo podáva hlásenie na Krajinský úrad o utvorení
Zväzu, žiadosť o schválenie stanov, Krajinský úrad schvaľuje
stanovy.
1933

ív

Nahlásenie funkcionárov.
1935

ch

Urgencia výročnej správy.

Ar

1941
Informácie o spolku, dotazník, oznam o konaní mimoriadneho Valného
zhromaždenia, výmer, žiadosť o schválenie stanov.

1944
Ministerstvo vnútra schvaľuje stanovy, úradný záznam.

1947
Žiadosť spolku na Oblastné veliteľstvo NB o schválenie stanov,
dotazník, výmer Oblastného veliteľstva NB o rozpustení spolku ex
lege.

1948
Informácie o spolku, dôležité údaje o spolku a funkcionároch, výkaz
majetku.

la

vy

1949
Rozpustenie spolku a jeho vyradenie zo spolkového registra nariadenie Povereníctva vnútra, šetrenie o majetku, nariadenie
Povereníctva vnútra - Miestne veliteľstvo NB o spolku - prevedenie
majetku na Kultúrno-sociálny fond.

is

1950
Vybavovanie majetkoprávnych záležitostí po rozpustenom spolku.

Br
at

1951
Majetkoprávne záležitosti po rozpustenom spolku.

O - 159

Slovenský ovocinársky zväz

es
ta

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Spisy

m

1948
Dotazník, žiadosť o schválenie stanov spolku, nahlásenie dôležitých
údajov o spolku.

ív

1950
Urgencia o potrebe konania Valného zhromaždenia.

ch

1951
Záznam o spolku, nariadenie ÚNV o konaní Valného zhromaždenia,
informácia o spolku.

Ar

1958
Stanovy Čsl. zväzu záhradkárov a ovocinárov.

1958
Obežníky Slovenského zväzu záhradkárov a ovocinárov na ObNV, MNV,
JRD a ŠM o vytváraní pobočiek.

O - 160
Odbočka Slovenskej ovocinárskej spoločnosti

vy

1948 - 1951
Povereníctvo vnútra - schválenie stanov, urgencia konania Valného
zhromaždenia, záznam o spolku, nariadenie Povereníctva vnútra o
vyradení spolku zo spolkového registra.

Br
at

is

Slovenské ovocinárstvo - časopis.

la

Tlač

Mandolínový klub ORFEUS

1946

es
ta

Stanovy.

P - 161
Zväz slovenských ústredných páleníc a likérnych závodov
pre Slovensko

Ar

ch

ív

m

Zväz bol založený v roku 1922 a jeho účelom bolo združiť
všetky závody spracujúce ovocie, ovocné vína, šťavy a liehoviny,
ktoré boli prijaté za členov a hájil ich záujmy. Toto chcel zväz
dosiahnuť poriadaním prednášok rozpráv, vydávaním a rozširovaním
letákov, plagátov, časopisov, brožúr a kníh, zakladaním a udržovaním
odborných škôl a kurzov ku vzdelaniu schopných pracovníkov. Tiež
zakladal spolkové a samostatné odborové sekcie, hájil týmto
oprávnené požiadavky svojich členov.
Informoval verejnosť o hospodárskej štruktúre, týkajúcej sa
pestovania a spracovávania ovocia, o snahách zväzu, poťažne jeho
členstva v súvise s výrobou a jej prejavom. Mal možnosť zasahovať
pri
formovaní
vládnych
nariadení
a
pri
iných
opatreniach
zabezpečujúcich prosperitu Zväzu. Okrem iného dával dobrozdania a
návrhy v záležitostiach daňových a colných, obchodných a tarifových,
ako i verejných dávkach a cenových, súvisiacich s týmto priemyslom a
jemu príbuzným odborom. Staral sa tiež o riadny vývoj členských
závodov a jemu príbuzných podnikov a zabezpečenie akostnej výroby a
jej ochrany pred nekvalitnými výrobkami.
V roku 1945 bol spolok rozpustený, proti čomu sa náležite
odvolal a žiadal svoju znovuexistenciu. Odôvodňoval to svojim

vy

triednym
zameraním
a
iniciatívou,
ktorú
vyvíjal
v prospech
novovytvárajúceho sa spoločenského zriadenia. V roku 1946 mal znovu
schválené
stanovy.
Vzápätí
ale
bola
jeho
existencia
znovu
eliminovaná a po roku 1953 pripadol celý jeho majetok Povereníctvu
potravinárskeho priemyslu.
Zachovaný materiál je takmer kompletný, čo sa týka Policajného
riaditeľstva a tohoto fondu. Účtovné spisy sú spolu s ostatnými
spismi, nakoľko tvoria súvislú jednotku.

la

1928, 1945
Stanovy spolku.

Br
at

is

1926
Zápisnica spísaná na Policajnom riaditeľstve vo veci predloženia
stanov ku schváleniu.
1940
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

1943
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zoznam členov výboru.

es
ta

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, kandidátna listina, prezenčná
listina.

m

1948
Zápisnica napísaná vo veci zisťovania majetku po rozpustenom spolku.

Spisy

ch

ív

1922
Žiadosť na Policajné riaditeľstvo o povolenie konania Valného
zhromaždenia, program, nahlásenie funkcionárov, prípisy o vrátení
stanov, predloženie upravených stanov ku schváleniu na Policajné
riaditeľstvo a na Župný úrad, Župný úrad schvaľuje stanovy.

Ar

1923
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, pozvanie, žiadosť o povolenie
zjazdu spolku, zoznam členov výboru.
1925
Povolenie zriadenia telefónnej stanice.
1926

Predloženie zmenených stanov Policajným riaditeľstvom ministrovi s
plnou mocou pre Slovensko na schválenie, predostretie stanov Župnému
úradu.

vy

1927
Zmena adresy spolku hlásená Policajným riaditeľstvom Finančnému
riaditeľstvu, vrátenie stanov Ministerstvom pre správu Slovenska.

la

1928
Doplnenie stanov, schválenie stanov. odd. Ministerstva vnútra,
nahlásenie údajov o spolku - funkcionároch, členov.

is

1929
Hlásenie spolku o Valných zhromaždeniach, nahlásenie údajov o
spolku.

Br
at

1930
Prípis Policajného riaditeľstva o potrebe zaslania výročnej správy a
správy o Valnom zhromaždení, odpoveď spolku.
1931
Nahlásenie funkcionárov a iných údajov o spolku.

es
ta

1932
Ministerstvo obchodu žiada Policajné riaditeľstvo o informáciu o
existencii spolku.

m

1933
Nahlásenie dôležitých údajov o spolku, oznam o priebehu Valného
zhromaždenia.
1940
Pozvánka na Valné zhromaždenie.

ch

ív

1942
Úradný záznam o rozpustení spolku, informácie o jestvovaní spolku,
výzva Policajného riaditeľstva k vyplneniu dotazníkov, dotazníky.

Ar

1943
Prípis spolku na Policajné riaditeľstvo o zaslaní výročnej správy a
správy z Valného zhromaždenia.

1944
Úradný záznam o potrebe usporiadania Valného zhromaždenia, Policajné
riaditeľstvo vyzýva spolok ku splneniu jeho povinností voči vyšším
inštitúciám, dotazníky.
1945

Žiadosť spolku na NB o povolenie konania Valného zhromaždenia,
pozvanie, výmer, výkaz o majetku, zápis o rozpustení spolku, prípis
Okresnému súdu ohľadne majetkoprávnych záležitostí spolku, odvolanie
sa spolku proti rozpusteniu, oznam Mestskej sporiteľne Oblastnému
veliteľstvu NB o disponovaní s vkladom spolku.

is

la

vy

1946
Nariadenie Povereníctva vnútra o rozpustení spolku, prípisy NB na
jednotlivé nadriadené orgány, žiadosť Oblastného veliteľstva NB na
Okresný súd o výťah z pozemkovej knihy ohľadne nehnuteľného majetku
spolku, prípisy Oblastného veliteľstva NB na peňažné ústavy ohľadne
vkladov spolku, Povereníctvo vnútra - schválenie stanov spolku,
informácie z peňažných ústavov o stave spolkového majetku.

Br
at

1947
Oznam spolku o priebehu Valného zhromaždenia a o novej voľbe výboru.
1948
Dôležité údaje o spolku, žiadosť Povereníctva vnútra na NV úradovňa NB o zrušenie vkladnej knižky a predisponovanie na
Kultúrno-sociálny fond, úradné hlásenie vo veci majetku rozpusteného
spolku.

es
ta

1949
Prípis Slovenskej banky na NV - úradovňa NB o zrušení vkladu spolku
a prevedení, Povereníctvo vnútra žiada o zaslanie pozemkového
knižného výťahu.

ív

m

1950
Zoznam majiteľov - hlavných nájomníkov domu rozpusteného zväzu,
uznesenie Okresného súdu o prevedení vlastníctva, Povereníctvo
vnútra - prípis na mesto Přerov ohľadne uhradenia účtu, prípis
Povereníctva vnútra na ÚNV ohľadne majetku rozpusteného spolku a
jeho nájomného pomeru.

ch

1951
Záznam o spolku, informácia o spolku.

Ar

1952
Majetkoprávne záležitosti majetku po rozpustenom spolku riešené
Povereníctvom vnútra.
1953
Povereníctvo vnútra nariaďuje prevedenie spolkového majetku na
Povereníctvo potravinárskeho priemyslu.

P - 162

Pamätník slovenských žien a dievčat
vynikajúcich v práci, kráse a umení

vy

1947 - 1948
Akcia o vyhlásenie najrúčejšej Slovenky (šikovnej a v umení zručnej)
poriadaná technickým úradníkom Ružičkom a Živenou - SSŽ.

Jednota pestovateľov papriky

la

P - 163

es
ta

Br
at

is

Spolok "Jednota pestovateľov papriky" mal sídlo v Bratislave,
úradovňa bola v Nových Zámkoch.
Vo fonde tohoto spolku sa nachádza iba materiál písomný, bez
záznamov z Valných zhromaždení a tiež aj bez stanov. Žiadosť o
schválenie stanov a tiež zakladajúce Valné zhromaždenie boli v roku
1940, ale stanovy boli schválené až po rozpustení a zaniknutí spolku
v roku 1946. Korešpondencia je tiež veľmi stroho zastúpená, sú tu
iba roky 1940, 1942, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1950-51.
Spolok ako taký bol rozpustený v roku 1945. Pritom sa však
naďalej udržiaval a jeho úplný zánik ako svedčí písomný materiál,
nastal až v roku 1951, kedy bol celý majetok spolku predisponovaný
Povereníctvu vnútra - Kultúrno-sociálnemu fondu.

1940
zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina, zoznam členov.

Písomný materiál
1940

ch

ív

m

1946
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Žiadosť o schválenie stanov.

Ar

1942
Oznámenie na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
výmer.
1943
Hlásenie o predsedovi paprikového syndikátu Deziderovi Molnárovi,
vyšetrovanie zamestnancov Policajným riaditeľstvom.
1945

Úradné hlásenie k rozpusteniu spolku, zánik spolku "Jednota
pestovateľov papriky", zápisnica o majetku spolku, zánik spolku a
jeho vyradenie zo spolkového registra, zaistenie majetku.

vy

1946
Nahlásenie funkcionárov spolku, žiadosť o schválenie stanov spolku,
schválenie stanov, doručenie schválených stanov.

la

1948
Rozpustenie spolku 07.09.1945 a naloženie s majetkom, prevod
členských podielov na Kultúrno-sociálny fond Povereníctva vnútra,
odvolanie sa proti prevodu.

Br
at

is

1949
Prevod finančnej hotovosti na Kultúrno-sociálny fond - oznam od
Mestskej sporiteľne, hlásenie Povereníctva vnútra o majetkovej
situácii spolku.

es
ta

1951
Zánik spolku, zabavenie majetku - prípis od Povereníctva vnútra v
prospech Kultúrno-sociálneho fondu, oznámenie na ÚNV dozorného
výboru
spolku,
povolenie
na
ustanovenie
dozorného
výboru zisťovanie podrobností o členoch spolku, posudok na predsedu spolku
D. Molnára, ustanovenie D. Molnára za člena dozorného výboru.
1952
Súhlas k zápisu členov správy a dozorného výboru.

m

Účtový materiál

Tlač

ch

ív

1946
Výpisy z bánk, súpis majetku spolku.

Ar

1942
Slovenský hospodár XXI. č. 18, 15.09.1942

P - 164
5-XIII-8
Zväz slovenských partizánov

Spisy

1945
Žiadosť o povolenie verejnej zbierky, výmer.

1947

is

Evidencia spolkov.

la

vy

1946
Žiadosť
o
povolenie
usporiadania
výstavy
dvoch
akademických
maliarov, výmer, urgencia vyúčtovania verejnej zbierky, obežník
ohľadom nahlásenia zoznamu vypálených partizánskych obcí, obežník o
poriadaní verejnej zbierky, vyúčtovanie verejnej zbierky, úradné
hlásenie o jestvovaní spolku, predloženie vyúčtovania verejnej
zbierky, Povereníctvo vnútra - schválenie stanov.

Br
at

1948
Povereníctvo vnútra - prípis na ÚNV o vyúčtovaní verejnej zbierky,
oznam o konaní Valného zhromaždenia, zväz podáva na NV vyúčtovanie zoznam obcí, ktorým bola poskytnutá finančná pomoc, obežník
Povereníctva vnútra o schválení rovnošaty.

P - 165

es
ta

ŠK - SLÁVIA PARTIZÁN

Spolok bol rozpustený, nakoľko nevyvíjal žiadnu činnosť.
Spisový materiál je neúplný.

Spisy

ív

m

1951
Zápisnica vo veci zisťovania činnosti.

Ar

ch

1951
Nariadenie Povereníctva vnútra na vyradenie spolku zo spolkového
registra, záznam o spolku.

P - 166
IV-23-23
Zväz pasienkových spoločenstiev na Slovensku

Spolok bol založený v roku 1926, stanovy mal schválené v roku
1928. Ďalšie schválenie stanov bolo v roku 1943 a 1948, kedy bol aj
spolok definitívne rozpustený. Účelom spolku bolo sústrediť všetky
pasienkové spoločenstvá na Slovensku za účelom ich podpory k

Br
at

1928
Výpis zo zápisnice o Valnom zhromaždení.

is

la

vy

dosiahnutiu cieľa stanovami určenými. Činnosť spolku bola to pomocná
pastvinárska
služba,
t.
j.
prevádzanie
správnej
úpravy,
organizačných prác pri pretváraní pasienkových spolumajiteľstiev a
bývalých urbárnikov, komposesorátov (spoluvlastníkov pôdy).
Spolok pracoval s určitými prestávkami, ktoré boli zapríčinené
vojnovými udalosťami. Po skončení vojny sa spolok nedostal už k
normálnej práci, i keď v roku 1943 bol schválená zmena stanov. V
roku 1949 bol spolok definitívne rozpustený na základe nariadenia
Povereníctva vnútra, čo bolo odôvodnené asi takto: cieľ, ktorý si
tento spolok vytýčil v stanovách, môžu členovia dosiahnuť v iných
jestvujúcich organizáciách, najmä v JRD. Tento spolok nie je
potrebný a javí sa dnes ako trieštenie síl. Preto je jeho
rozpustenie potrebné vo verejnom záujme, ktorý vyjadruje zjednotenie
všetkých síl v zmysle existujúceho socialistického zriadenia.

Písomný materiál

es
ta

1928
Žiadosť o schválenie stanov, utvorenie spolku a predostretie stanov
na schválenie.
1929
Schválenie stanov, oznámenie funkcionárov na Policajné riaditeľstvo,
výkaz činnosti a členstva spolku, posudok na funkcionárov spolku.

m

1930
Mená a adresy funkcionárov spolku na Policajné riaditeľstvo, správa
o činnosti spolku za uplynulý rok.

ch

ív

1933
správa o činnosti za rok 1932, oznámenie funkcionárov - ich mená a
adresy, žiadosť na Policajné riaditeľstvo o zaslanie splnomocnenia
pre zástupcu Zväzu, osvedčenie od Policajného riaditeľstva o
splnomocnení člena spolku.

Ar

1942
Upozornenie - výzva Policajného riaditeľstva o potrebe konania
Valného zhromaždenia a tiež podania správy o Valnom zhromaždení z
posledných rokov, dotazník s menami funkcionárov.
1943
Zmena stanov.
1944

Upozornenie - výzva Policajného riaditeľstva o potrebe konania
Valných zhromaždení a podania správy o stave majetku, zápisnica o
stave majetku.

la

1947
Rozpustenie spolku a vyradenie zo spolkového registra.

vy

1945
Doručenie rozhodnutia o správe majetku, zrušenie služobného pomeru
zamestnancov, ktorí opustili svoj úrad, uvalenie národnej správy a
menovanie národného správcu, predloženie stanov na schválenie.

Br
at

is

1948
Povereníctvo vnútra žiada NV úradovňa NB o informáciu, či spolok bol
rozpustený a kedy a vydáva nariadenie, aby spolok nebol rozpustený,
nakoľko podal včas stanovy na schválenie, povinné hlásenie spolkov a
ich funkcionárov, oznámenie hlavných údajov, schválenie stanov,
predloženie dotazníkov - žiadosť NB.
1949
Zmena stanov - schválenie, doručenie schválených stanov, súpis
majetku, rozpustenie spolku a jeho vyradenie zo spolkového registra.

ch

ív

m

es
ta

1950
Zrušenie dočasnej správy a rozpustenie spolku, návrh na odovzdanie
majetku Predsedníctvu pôdohospodárstva, revízia spolkového majetku,
bilancia za rok 1950, inventár - súpis majetku, likvidácia spolku
nariadená Povereníctvom vnútra - oznam o jej započatí na ÚNV - NB,
zápisnica z príležitosti likvidácie rozpusteného spolku, vymáhanie
nedoplatku.

P - 167
2-V-57
Slovenský amatérsky pästiarsky zväz
v Bratislave

Ar

Spolok bol založený v roku 1939. Jeho hlavným cieľom bolo
povzniesť pästiarsky šport nielen doma výchovou nového dorastu, ale
aj na medzinárodnej úrovni. Spolok sa staral o výchovu nového
dorastu zriaďovaním miestnych jednôt. Tento spolok bol spolkom
športovým.
Materiál je korešpondenčného charakteru. Tlač, ktorú tu
nachádzame, sú hlavne plagáty, ktoré propagujú zápasy medzi domácimi
súpermi alebo medzištátne. K materiálu, ktorý sa tu zachoval a bol
prevzatý od Policajného riaditeľstva neskôr Národnej bezpečnosti, je
len čiastočne zachovalý, nezachovali sa ani stanovy spolku.
Spolok zanikol v roku 1949 - zlúčil sa so SOKOL-om.

1945
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

vy

1942
Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia, správa matrikára k
mimoriadnemu Valnému zhromaždeniu, správa technického náčelníka k
mimoriadnemu Valnému zhromaždeniu, výročná správa za rok 1942-43.

is

la

1947
Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia, zoznam členov výboru,
prezenčná listina, dotazník, výročná správa za rok 1947.

Br
at

1948
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Písomný materiál

es
ta

1939
Žiadosť spolku na Krajinský úrad o Krajinskú podporu, výkaz o stave
spolku.
1942
Zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia, správa hospodára k
Valnému zhromaždeniu, správa tajomníka k Valnému zhromaždeniu,
pokladničná správa.

ch

ív

m

1943
Výmer na ohlásené Valné zhromaždenie, dotazník, hlásenie z Valného
zhromaždenia,
prípis
o
premenovaní
spolku
zo
Slovenského
pästiarskeho zväzu na Slovenský amatérsky pästiarsky zväz, prípis
Ministerstva vnútra na Policajné riaditeľstvo o zmene stanov spolku,
Policajné riaditeľstvo - zmena názvu spolku a užívanie štátneho
znaku.

Ar

1944
Oznámenie na Policajné riaditeľstvo o konaní Valného zhromaždenia,
prípis spolku na Policajné riaditeľstvo o prevedení zmeny názvu
spolku, výmer, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia, dotazníky,
prípis spolku na Policajné riaditeľstvo o opatreniach z Valného
zhromaždenia, oznam spolku na Policajné riaditeľstvo o konaní
Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z Valného zhromaždenia,
žiadosť o povolenie vylepovania plagátov o pästiarskom zápase.
1945

Oznam spolku Policajnému riaditeľstvu ohľadne šetrenia o
protištátnej činnosti medzi členmi spolku, žiadosť spolku na NB o
povolenie vylepovania plagátov.

la

vy

1946
Upozornenie a urgencia od Oblastného veliteľstva NB o predložení
žiadosti
o
schválenie
stanov,
oznam
o
poriadaní
Valného
zhromaždenia,
výmer,
oznam
o
konaní
mimoriadneho
Valného
zhromaždenia, urgencia predloženia stanov na schválenie, zoznam
členov výboru, zápisnica z Valného zhromaždenia - pripojená, úradné
hlásenie z Valného zhromaždenia, žiadosť o schválenie stanov,
dotazníky.

Br
at

is

1947
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, úradné hlásenie z
Valného zhromaždenia, žiadosť o povolenie vylepovania plagátov,
žiadosť o schválenie stanov, prípis spolku o zmene funkcie
tajomníka.

es
ta

1948
Oznam
spolku
na
Oblastné
veliteľstvo
NB
o
konaní
Valného
zhromaždenia,
pozvánka,
výmer,
úradné
hlásenie
z
Valného
zhromaždenia, prípis o zaslaní požadovaných písomností, nahlásenie
funkcionárov, zoznam členov výboru pre funkčné obdobie r. 1948 1949, dotazník.

m

1949
Prípis spolku na Povereníctvo vnútra o stiahnutí žiadosti o
schválenie stanov, nakoľko spolok sa zlúčil do telovýchovnej jednoty
SOKOL-a, zápisnica ohľadne predchádzajúceho dojednania, žiadosť o
povolenie plagátovania majstrovstiev ČSR v boxe.

ch

ív

1951
Dotaz Povereníctva vnútra o jestvovaní a zániku spolku, odpoveď
Povereníctva vnútra vo veci dotázania sa.

Tlač
1945

Ar

Plagát.

1947

Výstrižok z novín, plagát.
1949
Plagát.

P - 168
Zväz pekárov na Slovensku

es
ta

Br
at

is

la

vy

Spolok vznikol v Turčianskom sv. Martine 19. mája 1946. Sídlil
v Bratislave, účelom zväzu bolo hájiť záujmy všetkých pekárov,
organizovaných v ZP na Slovensku. Členom sa mohol stať každý, kto
prevádzal
pekársku
činnosť.
Zväz
bol
vydržiavaný
členskými
príspevkami, darmi, zábavami.
Každoročne konali Valné zhromaždenia, usporadúvali kurzy a
rôzne prednášky. V každom okrese sa zakladali odbočky. Spolok
zanikol 1. októbra 1948, kedy sa zlúčil so Slovenským zväzom
obchodu.
Spisy sa nachádzajú až do roku 1951, v ktorých sa prešetruje
zánik spolku. Fond nie je úplný. Spisový materiál je radený
chronologicky. Sú to originály písané strojom (rukou). Tlač stanovy.
Použité skratky:
ZP - Zväz pekárov,
SZO - Slovenský zväz obchodu,
PV - Povereníctvo vnútra,
NV - Národný výbor,
NB - Národná bezpečnosť,
ÚNV - Ústredný národný výbor.

1946, 1947

Stanovy spolku.

m

1946
Zápisnica zo zakladajúceho Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Písomný materiál

ch

ív

1947
Zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

Ar

1946
Oznam spolku Povereníctvu vnútra o založení spolku v Turčianskom sv.
Martine, Oblastné veliteľstvo národnej bezpečnosti predkladá PV
žiadosť o schválenie stanov, dotazníky, výkaz o činnosti spolku za
rok 1946.
1947
Žiadosť o povolenie konania Valného zhromaždenia, výmer, dotazník,
PV schvaľuje stanovy spolku.
1948

Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník, dôležité údaje
o spolku, oznam na NV o nekonaní Valného zhromaždenia, oznam o
konaní Valného zhromaždenia.

vy

1951
Záznam o spolku, vyradenie zo spolkového registra nariadením PV.

la

P - 169
Spolok ROH zamestnancov v peňažníctve a poisťovníctve

Br
at

is

1950
Zápisnica o Valnom zhromaždení - závodnej skupiny, správa o priebehu
Valného zhromaždenia.

Spisy

es
ta

1948 - 1949
Oznama o konaní Valného zhromaždenia na Riaditeľstvo národnej
bezpečnosti, oznam o konaní Valného zhromaždenia na Úrad národnej
bezpečnosti, oznámenie funkcionárov.

Účtový materiál

ch

ív

m

1907 - 1945
Výpisy, protokoly, záložné úpisy, prihlášky vkladov jednotlivých
peňažných ústavov v Bratislave.

P - 170
Pediatrická spoločnosť na Slovensku

Ar

Spoločnosť bola založená v roku 1933. Jej cieľom bolo pestovať
pediatrickú vedu, podporovať vedecké vzdelanie a vedecké práce
svojho členstva na poli detského lekárstva, psychológie, patológie
detského veku po stránke psychickej, sociálnej a tiež vzbudzovať
záujem o pediatriu.
Prostriedky
k
dosiahnutiu
týchto
cieľov
nachádzali
v
usporiadavaní schôdzí, prednášok, referátov, porád a iných poučných
podujatí pre lekárov a širšiu verejnosť. Poriadali zjazdy a zájazdy.
Spoločnosť vydávala časopisy - periodické, príležitostné publikácie,
podporovala žurnalistickú činnosť spoločnosti.
Spolok pôsobil samostatne až do roku 1951, kedy sa včlenil do
Čsl. lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně.

Materiál je zachovaný čiastočne.

Knihy
1948

vy

Stanovy.

la

1933
Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia.

Br
at

1941
Zápisnica z Valného zhromaždenia.

is

1936
Zápisnica z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti spolku za rok
1935, zoznam členov.

1945
zápisnica z Valného zhromaždenia, prezenčná listina.

es
ta

1947
Správa o priebehu Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti.
1949
Zápisnica z Valného zhromaždenia, výkaz o činnosti za rok 1947/48,
zoznam členov.

m

1950
Správa z Valného zhromaždenia, správa o konaní V. zjazdu Čsl.
pediatrickej spoločnosti, výkaz o činnosti za rok 1949.
1951

Spisy

ch

ív

Správa z Valného zhromaždenia.

Ar

1933
Oznam na Policajné riaditeľstvo o konaní ustanovujúceho Valného
zhromaždenia, výmer, predloženie stanov ku schváleniu.
1934
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie funkcionárov,
schválenie stanov Krajinským úradom.
1935
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, nahlásenie funkcionárov
a programu Valného zhromaždenia.

1936
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

la

1941
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, výmer, dotazník.

vy

1940
Informácie o spolku od Policajného riaditeľstva pre Finančné
riaditeľstvo.

is

1944
Úradný záznam o potrebe konania Valného zhromaždenia, prípis spolku
Policajnému riaditeľstvu o jestvovaní spolku, žiadosť o povolenie
ďalšej činnosti spolku.

Br
at

1945
Žiadosť spolku o povolenie ďalšej činnosti, zisťovanie bezúhonnosti
členov spolku kvôli schváleniu stanov, dotazníky.

es
ta

1947
Prípis Povereníctva vnútra na Povereníctvo zdravotníctva o zaujatí
stanoviska voči stanovám spolku, správa Policajného riaditeľstva
Povereníctvu vnútra o činnosti a jestvovaní spolku, oznam o konaní
Valného zhromaždenia, výmer, prípis spolku NA NB o zaslaní
potrebných spisov, dotazník.

m

1948
Okresné finančné riaditeľstvo žiada od Oblastného veliteľstva NB
informáciu o spolku, odpoveď Okresnému finančnému riaditeľstvu,
oznámenie dôležitých údajov o spolku, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, výmer.

ch

ív

1949
Výmer na Valné zhromaždenie, Povereníctvo vnútra - schválenie
stanov, dotazníky, výmer.

Ar

1950
Oznam o konaní Valného zhromaždenia, úradný záznam ohľadne zjazdu,
Povereníctvo
vnútra
žiada
ÚNV
o
zistenie
okolností zjazdu,
informácia ÚNV na Povereníctvo vnútra ohľadne zjazdu, oznam o konaní
zjazdu Čsl. pediatrickej spoločnosti, povolenie Povereníctva vnútra,
výmer.

1951
Predloženie správy o zjazde, záznam o spolku, oznam o konaní Valného
zhromaždenia, dotazníky, výmer, ÚNV dáva na vedomie Povereníctvu
vnútra zánik spolku a pridruženie sa k Čsl. spoločnosti J. E.
Purkyně.

1952
Povereníctvo vnútra - zánik spolku a pričlenenie sa k Čsl.
spoločnosti lekárskej J. E. Purkyně.

vy

P - 171
Philantropia

Br
at

is

la

Slobodomurársky spolok "Philantropia" bol založený v roku
1923. Tento spolok bol čiste dobročinného a vysoko humánneho
charakteru, ktorý podporoval veľa dobročinných a pomocných spolkov.
V roku 1938 bola zakázaná jeho činnosť a jeho majetok prešiel pod
štátnu správu. Administratíva trvala až do roku 1950.
Materiál je neúplný - torzovitý.

1930
Zápisnica zo zasadania výboru.

es
ta

1935
Zápisnica z Valného zhromaždenia, zápisnica zo zasadania výboru.

Spisy

1931
Prípis lóže "Mlčanlivosť" od Bratstva.

Knihy

ch

ív

m

1935
Oznam spolku "Philantropia" na Policajné riaditeľstvo o započatí
činnosti novej poradne "Refungium".

Ar

1938
Zápisnica napísaná vo veci zaistenia plechovej bedne, v ktorej sa
nachádzali spisy rozpustenej lóže "Veritas", zápisnica napísaná s
predsedom spolku vo veci majetku rozpusteného spolku, zápisnica o
domovej prehliadke úradujúceho predsedu spolku Zoltána Jankó,
zápisnica o prevzatí majetku spolku do úradnej úschovy, zápisnica o
inventári spolku v jeho miestnostiach.
1939
Zápisnica napísaná vo veci rozdelenia majetku spolku.
1940

Zápisnica napísaná vo veci odvolania sa spolku proti rozpusteniu.
1941
Zápisnica vo veci vkladnej knižky vystavenej v Dunajskej banke v
Bratislave.

vy

Spisy

is

1934
Prípis spolku o predložení správy za uplynulý rok.

la

1932
Žiadosť o povolenie vylepovania plagátov, Krajinský úrad schválenie stanov.

es
ta

Br
at

1938
Žiadosť o schválenie zmeny stanov, oznam o konaní Valného
zhromaždenia,
výmer
na
Valné
zhromaždenie,
prípis
Mestského
notárskeho úradu na Policajné riaditeľstvo o potrebe šetrenia o
spolku vzhľadom na žiadosť o podporu z Masarykovej dobročinnej
nadácie, Policajné riaditeľstvo zasiela prípis Mestskému notárskemu
úradu o spolku, odvolanie sa spolku proti rozhodnutiu Krajinského
úradu a žiadosť o povolenie ďalšej činnosti, PKÚ - nahlásenie členov
slobodomurárskej lóže na Policajné riaditeľstvo, odvolanie žiadosti
spolku na Mestský notársky úrad o udelenie podpory, úradné hlásenie
o ukrytých písomnostiach slobodomurárskej lóže, zoznam inventára a
písomného materiálu zabaveného spolku po jeho rozpustení.

Ar

ch

ív

m

1939
Prezídium Policajného riaditeľstva na Predsedníctvo slovenskej vlády
o uvoľnení úverov pre výplatu subvencií z rozpočtu pre rok 1938 a
povolenie úhrady na prevádzanie štátnej stravovacej akcie od 25.12.
na ďalších 5 týždňov, žiadosť Mestskej starostlivosti o matky a
kojencov v Bratislave na Policajné riaditeľstvo o poskytnutie
určitej
sumy,
ktorou
spolok
vždy
podporoval
starostlivosť,
nariadenie
vládneho
komisára
vo
veci
výplaty
pre
Mestskú
starostlivosť, prihlásenie štátnych dlhopisov, úradný záznam o
zistenom majetku, prípis - nariadenie Ministerstva vnútra na
Policajné riaditeľstvo o rozdelení majetku spolku.

1940
Žiadosť Krajinského ústredia starostlivosti o mládež na Slovensku o
poskytnutie podpory zo zabavených prostriedkov spolku "Philantrop",
výpisy z peňažných ústavov a zoznam majetku spolku.
1941

Oznámenie Dunajskej banky o dĺžke doby zamestnania podpredsedu
spolku Zoltána Janka, pohľadávky voči rozpustenému spolku - prípisy
na Policajné riaditeľstvo, pohľadávky voči rozpustenému spolku.

la

vy

1942
Finančné pohľadávky voči spolku, likvidácia majetku spolku v
prospech štátu - oznámenia NV na jednotlivé peňažné ústavy, kde mal
spolok uložený majetok, žiadosti Zväzu sociálnych zdravotných
spolkov
o
vyplatenie
dlhov
spolku
"Philantropia",
žiadosť
Živnostenskej banky na Policajné riaditeľstvo o vystavenie úradného
potvrdenia, že spolok nejestvuje.

Br
at

is

1943
Správa o spolku z ÚNV na MV, majetkoprávne záležitosti, vybavovanie
pohľadávok rozpusteného spolku, zoznamy vkladov bežných účtov,
výpisy z jednotlivých peňažných ústavov.
1944
Výpisy z peňažných ústavov, urgencia platobnej zodpovednosti,
informácia
ohľadne
majetku
spolku,
potvrdenky
Policajného
riaditeľstva o prevzatí určitých vkladných knižiek a iného majetku
do úradného depozitu Hospodárskeho oddelenia.

es
ta

1945
Prípis Ministerstva vnútra na Policajné riaditeľstvo ohľadne
vkladnej knižky vystavenej v I. Bratislavskej sporivej banke.
1946
Potvrdenie dĺžky vkladov, prípisy od peňažných ústavov.

m

1947
Výpis z Bratislavskej I. sporivej banky.
1948

ív

Výpis z UNION banky.

ch

1950
Prípis ÚNV na PV o zabavenom majetku u manželky podpredsedu spolku,
oznam z Okresnej sporiteľne a pokladnice, výpisy z ostatných bánk.

Ar

1951
Administrácia ohľadne vkladov a bežných účtov zaniknutého spolku.

