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Ve dnech I. - 3. 12. 20 15 jsme uskutečnili zahraniční pracovní cestu do Bratislavy, Účelem ces ty bylo

provedení rešerše v archívních fondech Slovenského národního archivu (SNA): vytipování fond ů a

archivních j ednotek, pořízení fotokopií č í záznam ů. Ce lkem j sme prošlí 39 archívních invent á ř ů,

z nichž j sme vytipova li k budoucímu zpracování archívní jednotky z následujících fondů: f. N ámestník

generálního prokurátora ČSR, f. Hlavn ě štátné zast upitelstvo v Bratislave 1901-1951, f. Nej vyšší

správný s úd 1939-1952, f. Poveren ictvo Slovenskej narodnej rady pre spravodlivost' 1960-1968, f.

Poverenictvo spravedlivosti ( 1922) 1945- 1960, f. Predsednictvo SNR 1960-1968, f. ÚV KSS

predsed nictvo, f. ÚV KSS-sekretaríát, f. SNR 1944-1968 , f. Úrad predsedn ictva SNR1944- 1960, f.

ÚV KSS - tajemn ík ÚV KSS Viktor Pavlenda 1968-19 70, f. ÚV KSS - I. tajomník ÚV KSS Jozef

Lenárt ( 1959) - 1970 - 1988 (1990), f. ÚV KSS - I. tajomník ÚV KSS Vasil Bil'ak (1958) - 1968

- (1969), f. ÚV KSS - I. tajomník ÚV KSS Karol Bacílek 1945 - 1963, f. ÚV KSS - tajomník

ÚV KSS s. Dubček 1963 - 1968, f. ÚV KSS - taj omník ÚV KSS s. Dávid 1943 - 1967.

Díky vstřícnost i s love nských kolegů ze SNA nám byly rovnčž poskytnuty nčkteré

archivní materi ál y (f. N amestník ge ne rá ln ího prokurátora ČSR, ÚV KSS-sekretariát), j eji ch ž

fot ok opie (cca I 000) j sme pořídil i . Tyto a další materiály ze SNA j sou důležitých zdrojem

informací a budou náležitě vyu žity v rámci projektu o československé j us tic i.

Mgr. Adam Zítek
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arch ivní materiál y (f. Names tník ge ne rá ln iho prokurátora ČSR, ÚV K SS-sekretaríát), jej ichž

fotokop ie (cca 1 000) j sme pořídili . Tyto a další materiál y ze SNA j sou důležitých zdrojem

informací a budou náležitě vy užity v rámci proj ektu o československé j us tici .

Bc. Lucie Špinková


