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 Zbierka „Rozhlasové dokumenty z obdobia národnooslobodzovacieho boja počas II. 

svetovej vojny“ sa delí na dve časti: Prvú časť tvoria domáce a zahraničné správy 

Zpravodajskej agentúry Slovenska zahrňujúce obdobie Slovenského národného povstania, 

ktoré vydávala Zpravodajská agentúra cyklostylované, ktoré poskytovala všetkým redakciám 

novín, všetkým politickým činiteľom v B. Bystrici a samozrejme Slobodnému slovenskému 

vysielaču. 

 Druhú časť zbierky tvoria záznamy odpočúvaných správ rôzneho charakteru a rôznych 

zahraničných rozhlasových staníc, ktoré boli zachytávané odpočúvacou sluţbou britského 

rozhlasu v Londýne a poskytované rozhlasovému oddeleniu československého ministerstva 

zahraničných vecí. V týchto odpočúvaných úryvkoch vysielaní sa nachádzajú o.i. zachytené 

vysielania českej a slovenskej vysielačky v SSSR – „Za slovenskú slobodu“, „Národní 

osvobození“, ako aj zachytené slovenské a české vysielanie moskovského štátneho rozhlasu, 

zahrňujúce i vysielanie československého veľvyslanectva v Moskve. K týmto vysielaniam je 

inventár vypracovaný podrobnejšie ako ku správam ostatných zahraničných staníc, ktoré sú 

väčšinou bezvýznamného charakteru. Do druhej časti zbierky patria podľa pôvodu 

i Rozhlasové záznamy ministerstva zahraničných vecí v Londýne. Kaţdý Rozhlasový záznam 

obsahuje stručné správy z kaţdodenného politického a kultúrneho ţivota v Protektoráte i na 

Slovensku, vysielané z Bratislavy a z Prahy. Pri významnejších politických udalostiach boli 

zachytené i celé prejavy politických a vládnych činiteľov oboch častí nášho územia. 

Z Moskvy a Kujbyševa boli zachytávané v prvých rokoch len politické komentáre, no neskôr, 

v r. 1944 – 45 i prejavy a príhovory našich komunistických činiteľov v Moskve. 

Rozhlasové záznamy boli vydávané vţdy na druhú deň po odpočúvaní správ 

a poskytované československým politickým a vládnym činiteľom v Londýne. Z rádiostaníc 

cudzích /New York Columbia Broadcasting System, Budapešť, DNB, Donau, Svenska 

Dagbladet, Zeesen, Stavenger, Transocean, Nemecký vojenský vysielač Itália a i/ boli 

zachytávané len správy týkajúce sa našich krajín. 

 Od marca 1944 sú Rozhlasové záznamy vydávané pod názvom „Zprávy rozhlasového 

oddelenia“ a podobne ako predošlé sú číslované. Kaţdé číslo je rozdelené na správy z českých 

zemí, Slovenska a v málo prípadoch i Podkarpatskej Rusi a takmer ku kaţdému je pripojená 

„Príloha“, obsahujúca prejavy a vyhlásenia domácich českých a slovenských politikov 

v doslovnom znení. 

 Podľa pôvodu sa teda zbierka delí na dve časti, no kvôli prehľadnosti a pre lepšiu 

orientáciu a zároveň i manipuláciu s materiálom sme ju rozdelili do piatich skupín:
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 I. skupinu tvoria správy ZAS-u z B. Bystrice, II. skupinu odpočúvané české 

a slovenské vysielanie moskovského rozhlasu a vysielanie československého veľvyslanectva 

v Moskve, ktoré pozostáva väčšinou z príhovorov a prejavov československého veľvyslanca 

v SSSR, Z. Fierlingera. III. skupinu tvoria odpočúvané vysielania tajných vysielačiek „Za 

slovenskú slobodu“ a „Národní osvobození“ z SSSR, IV. skupinu správy cudzích rádiostaníc 

odpočúvané v Londýne a V. skupinu „Rozhlasové záznamy“ československého ministerstva 

vecí v Londýne, ktoré neskôr vychádzali pod názvom „Správy rozhlasového oddelenia“. Tieto 

rozhlasové záznamy fakticky predstavujú výber odpočúvaných správ cudzích rádiostaníc /IV./ 

patrične zostavený a cyklostylovaný. 

 Materiál moskovských vysielaní, či uţ tajných vysielačiek alebo štátneho rozhlasu, 

obsahuje mnohé cenné údaje potrebné na dokreslenie rozsahu partizánskych akcií po 

potlačení povstania, na dokreslenie činnosti SNR tieţ v období po potlačení povstania 

a postupu Sovietskej armády na našom území. Materiál Zpravodajskej agentúry Slovenska 

pomôţe dokresliť kaţdodenný ţivot obyvateľov B. Bystrice a celého povstaleckého územia 

počas Slovenského národného povstania. 

 Materiál je uloţený v 12 krabiciach a obsahuje 169 archívnych jednotiek. 

 

 

Spracovala: V. S t o l á r i k o v á 
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Arch.   I. Správy Zpravodajskej agentúry Slovenska B. Bystrica   Počet 

jedn.            listov 

 

 

1.  8.IX.1944 

 Pozdrav gen. S. Ingra bojujúcim vojskám na Slovensku 

 Situačná  správa čsl. armády č.12 

 Predpisy o zákaze zvyšovania cien, dodrţiavania dobrej kvality 

a mnoţstva tovaru 

 Prehľad tlače – Hlas národa, Bojovník, Národnie noviny, Vpred 

 Ohlas slovenského odboja vo svete /moskovský a londýnsky rozhlas  

a tlač/ 

 Nariadenie pléna SNR z 8.IX. /zaistenie nemeckých a arizovaných 

podnikov a i./ 

 Prejav prezidenta E. Beneša v londýnskom rozhlase k Slovákom 

 Zahraničné správy 

(cykl. slovenský, č. p. 5 823/53)      17 

 

2.  9.IX.1944 

– Situačná správa čsl. armády 

– Výzva SNR k vychovávateľom 

– Prehľad tlače – Pravda, Útok, Hlas národa, Národnie noviny 

– Zabezpečenie pracovných príleţitosti pre utečencov 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 824/53)      16 

 

3.  10.IX.1944 

– Správa o príprave zjednocovacieho zjazdu KSS so soc.  

demokratickou stranou 

– Hospodárske opatrenia SNR 

– Prehľad tlače – Pravda /článok I. Ehrenburga z Krasnej zvezdy  
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/Hlas národa/ prísaha partizánov/ 

– Situačná správa veliteľstva čsl. armády č.17 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 825/53)      14 

 

4.   14.IX.1944 

– Opatrenia SNR /starostlivosť o evakuantov, poplatok ku štátnemu 

vyţivovaciemu prostriedku, pracovná povinnosť pre zamestnancov 

školskej sluţby/ 

– Situačná správa veliteľstva čsl. armády č. 18 

– Prehľad tlače – Bojovník, Hlas národa 

– Zasadanie Sboru povereníkov /otázka zásobovania a poskytovania  

podpôr pre rodiny padlých/  

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 826/53)      19 

 

5.  12.IX.1944 

– Obnovená činnosť úradovní RSP /Robot. zdruţených poisťovní/ 

– Situačná správa čsl. armády 

– Úprava vyplácania poplatkov školským zamestnancom, zásobovanie, 

obnovená poštová sluţba   

– Prehľad tlače – Bojovník, Útok, Hlas národa, Pravda 

– Zasadnutie pléna SNR – zariadenie „Rady na obranu Slovenska“ 

– Zahraničné správy 

(sykl. slovensky, č.p. 5 827/53)      14 

 

6.   13.IX.1944 

– Situačná správa čsl. armády č. 21, 22 

– Prejav ministra H. Ripku v londýnskom rozhlase k československej 

mládeţi   

– Prehľad tlače – Bojovník, Pravda, Hlas národa 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 828/53)      16 
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7.  14.IX.1944 

– Zbierky pre evakuovaných   

– Situačná správa čsl. armády č. 23, 24 

– Prehľad tlače – Bojovník, Hlas národa, Pravda 

– Zasadanie pléna SNR 

– Prejav zástupcu veliteľa čsl. armády na Slovensku k občanom  

a vojakom o prekročení slov. hraníc Sovietskou armádou /!/ 

– Zahraničné správy 

(cykl. slov., č.p. 5 829/53)      20 

 

8.  15.IX.1944 

– Situačná správa čsl. armády č. 25 

– Zahájenie činnosti Povereníctva pre pravosúdie 

– Varovanie, adresované udavačom a gardistom 

– Prehľad tlače – Bojovník, Hlas národa, Pravda 

– Opatrenia Povereníctva pre sociálnu starostlivosť  

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, čís. prír. 5 830/53)     18 

 

9.  16.XI.1944 

– Telegram SNR maršalovi J.B. Titovi 

– Starostlivosť o evakuantov /poistenie/   

– Situačná správa čsl. armády č. 26, 27 

– Prehľad tlače – Pravda, Bojovník, Útok, Hlas národa /nepravdivé  

správy o obsadení Prešova Sovietskou armádou/ 

– Zahraničné správy 

(cykl. slov., č.p. 5 831/53)      20 

 

10.  18.IX.1944 

– Opatrenia v zásobovaní mliekom a mliečnymi výrobkami 

– Zbierky pre utečencov 

– Štruktúra a právomoc – Rady na obranu republiky 

– Situačná správa čsl. armády č.30 
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– prejav zástupcu Demokratickej strany J. Letricha na zjednocovacom 

zjazde KSS so soc. demokratickou stranou 

– Prehľad tlače – Čas /nový denník DS/, Pravda, Útok, Hlas národa 

– Zahraničné správy 

/cykl. slov., č.p. 5 832/53)      18 

 

 

11.   19.IX.1944 

– Situačné správy čsl. armády č. 31, 32 

– nariadenie o súpise obyvateľov prisťahovaných do B. Bystrice  

po 27.VIII. 

– Výzva pre vysokoškolských profesorov, aby sa zapojili do jazykových 

kurzov ruštiny 

– Prehľad tlače – Bojovník, Pravda, Útok, Čas, Hlas národa, Národnie 

noviny 

– Zahraničné správy  

(cykl. slov., č.p. 5 833/53)      22 

 

12.  20.IX.1944 

– Prejav predsedu SNR V. Šrobára o T.G. Masarykovi 

– Správa o zriadení Hlavného štábu partizánskych oddielov  

na Slovensku, 16.IX.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, Bojovník, Čas, Hlas národa, Národ. noviny 

– Situačná správa čsl. armády č. 33 

– Komentár ku zhadzovaniu letákov nepriateľskými lietadlami  

v oblasti Brezno n/Hronom 

– Správa o investičných prácach Povereníctva pre verejné práce 

– Správa o činnosti Povereníctva pre sociálnu starostlivosť 

– Zahraničné správy 

(cykl. slov., č.p. 5 834/53)      26 

 

13.  21.IX.1944 

– Správy o činnosti evakuačnej kancelárie 

– Prehľad tlače – Bojovník, Pravda, Čas, Útok, Národnie noviny 
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– Situačná správa čsl. armády č.34 

– Finančné opatrenia SNR 

– Správa o úprave zásobovania chlebom a múkou (určenia dávok) 

– Komentár z denníka Čas o „nemeckej ochrane“ Slovenska 

– Zahraničné správy 

(cykl., slovensky, č.p. 5 835/53)      22 

 

14.  22.IX.1944 

– Prehľad tlače – Pravda /o riešení roľníckej otázky na Slovensku, 

Čas, Národnie noviny 

– Zbierky pre ranených vojakov a partizánov 

– Výzva k národným výborom, aby si zriadili tlačové referáty, ktoré  

by boli v styku so ZAS 

– Program relácií Slobodného slovenského vysielača B. Bystrica 

– Správa o nových nástenných novinách „Hlas ľudu“ 

– Správa o pripravovanom vydaní broţúry o SSSR pod názvom „Náš 

sovietsky spojenec“ 

– Správa o nariadení odovzdať zbrane strelivo, ak nie je na ich 

prechovávanie povolenie. 

– Stručná správa čsl. armády č.35 

– Plné znenie zmluvy o vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci, 

uzavretej 12.XII.1943 medzi čsl. vládou a SSSR 

– Plenárne zasadanie SNR 

– Zahraničné správy 

– (cykl., slovensky, č.p. 5 836/53)      28 

 

15.   23.IX.1944 

– Prehľad tlače – Hlas národa, Čas, Pravda, Národnie noviny 

– Úprava poistných a penzijných platov na oslobodenom území 

– Manifest „Spojených oddielov slov. partizánov“ 

– Situačná správa čsl. armády č. 36, 37 

– Správa o zasadaní Okresného národného výboru v Banskej Bystrici 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 837/53)      29 
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16.  24.IX.1944 

– Prehľad tlače – Bojovník, Pravda, Čas, Národnie noviny 

– Situačná správa čsl. armády č. 38 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 838/53)      13 

 

17.  25.IX.1944 

– Nový týţdenník pre politiku, kultúru a hospodárstvo – „Nové slovo“ 

– Správa o evakuácii banskobystrického okresu 

– Správy frontového spravodajcu ZAS – u 

– Hospodárske opatrenie SNR /Zriadenie ľudovej kuchyne a i./ 

– Situačná správa čsl. armády č. 39 

– Pokyny k evakuácii banskobystrického okresu 

– Prehľad tlače – Bojovník 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 839/53)      26 

 

18.   26.IX.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, Národnie noviny, Čas, Bojovník, Útok,  

Nové slovo 

– Správa o najnovšom čísle úradného vestníka 

– Správa o prísahe zamestnancov rezortu pravosúdia 

– Správa o pokračovaní vyplácania peňazí penzistom 

– Správa o príchode anglickej a americkej vojenskej misie  

na oslobodenie územie 

– Plenárne zasadanie SNR 

– Situačná správa čsl. armády č. 40 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 840/53)      25 

 

19.  27.IX.1944 

– Prehľad tlače – Čas, Pravda, Bojovník, Národnie noviny, Útok,  

Hlas národa 
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– Smernice o naloţení s hospodárskymi majetkami občanov nemeckej 

národnosti, t.č. opustenými 

– Správa o povinných osobných úkonoch občanov pre obranu 

– Situačná správa čsl. armády č. 41 

– Správa o prijímaní dôstojníctva do čsl. armády 

– Správa o zákaze predaja liehových nápojov 

– „List slovenského akademika“ 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 841/53)      45 

 

20.   28.IX.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, Čas, Národnie noviny 

– Správa o zákaze pouţívať zemiaky na výrobu liehu 

– Zavedenie bezmäsitých dní v hostincoch a reštauráciách 

– Opatrenia na zabezpečenie evakuantov 

– Situačná správa čsl. armády č. 42 

– Smernice SNR pre organizáciu a kompetenciu miestnych a okresných 

národných výborov 

– Zahraničné správy 

čykl. slovensky, č.p. 5 842/53)      43 

 

21.  29.IX.1944 

– Prehľad tlače – Bojovník, Národnie noviny, Čas, Útok 

– Opatrenie na zlepšenie zásobovanie palivovým drevom 

– Frontové správy čsl. armády č.43, 44 

– Správy o zbierkach pre evakuantov 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 843/53)      28 

 

22.  30.IX.1944 

– Prehľad tlače – Národnie noviny, Hlas národa, Útok, Nové slovo,  

Čas, Pravda 

– Správa o zrušení počítania podľa letného času 

– Správa o starostlivosti o utečencov vo Zvolene 
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– Výzva Povereníctva pre sociálnu starostlivosť k súpisu vojnových 

poškodencov 

– Situačná správa čsl. armády č. 45 

– Zákaz prechovávania a rozširovania nepriateľských tlačív,  

zhadzovaných na oslobodené územie 

– Pôvodné frontové správy spravodajcov ZAS-u 

(cykl. slovensky, č.p. 5 844/53)      53 

 

23.  1.X.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, Bojovník 

– Správa o premietaní sovietskych filmov v Banskej Bystrici 

– Situačná správa čsl. armády č. 47 

– Správa o mítingu KSS v B. Bystrici 1.X.1944 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 845/53)      46 

 

24.  2.X.1944 

– Prehľad tlače – Čas, Národnie noviny /I. časť programových zásad 

Demokratickej strany/, Bojovník, Útok 

– Situačná správa čsl. armády č. 48, 49 

– Správa o ustanovení komisií na MNV v B. Bystrici 

– Správa o schôdzi zástupcov sociálnych inštitúcií 29. – 30.IX. 

– Výzva k Poliakom, ţijúcim na našom území, aby sa prihlásili  

do poľského, zriadeného pri čsl. armáde 

– Správa o návšteve veliteľa I. čsl. armády gen. R. Viesta, gen.  

L. Svobodu a ministra F. Němca u čsl. jednotiek v SSSR 

(cykl. slovensky, č.p. 5 846/53)      66 

 

25.  3.X.1944 

– Prehľad tlače – Čas, Pravda, Útok, Bojovník, Hlas národa 

– Správa o peňaţných zbierkach a zbierkach kníh pre ranených  

vojakov a partizánov 

– Situačná správa čsl. armády č. 50,51 

– Správa o prevádzaní osivovej akcie v krajoch postihnutých  
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ţivelnými pohromami 

– Zasadnutie pléna SNR 3.X.1944 – účasť dvoch delegátov z Moskvy 

Jána Švermu a M. Čulena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 847/53)      49 

 

26.   4.X.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, Čas, Útok, Národnie noviny 

– Hospodárske opatrenia Povereníctva pre veci hospodárske  

a zásobovacie 

– Situačná správa čsl. armády č. 52, 53 

– Materiál k výročiu 6.X.1944 

– Reč Jána Švermu na zasadnutí SNR 3.X.1944 

– Správy frontového spravodajcu ZAS 

– Zahraničné správy 

(cykl- slovensky, č.p. 5 848/53)      19 

 

27.   5.X.1944 

– Prehľad tlače – Bojovník, Pravda, Čas, Útok, Hlas národa, Národnie 

noviny 

– Opatrenia na šetrenie cukrom 

– Správa o zriadení Hlavného stanu Slovenského červeného kríţa v B. 

Bystrici 2.X. a jeho pracovnom zasadnutí 4.X.1944 

– Situačná správa čsl. armády č. 54, 55 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 849/53)      66 

 

28.  6.X.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, čas, Útok, Národnie noviny, Bojovník 

– Správa o zasadnutí ONV v B. Bystrici 

– Smernice povereníka pre Slov. červený kríţ 

– Situačná správa čsl. armády na Slovensku č. 56, 57 

– Správa o priebehu prvých kurzov ruštiny 

– Správa zo zasadnutia pléna SNR 6.X.1944 
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– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 850/53)      68 

 

29.  7.X.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, Čas, Útok, Národnie noviny, Hlas národa, 

Bojovník 

– Správa o nových nariadeniach pléna SNR 

– Správa o opevňovacích prácach v B. Bystrici  

– Situačná správa čsl. armády na Slovensku č. 58 

– Správa o verejnom ľudovom zhromaţdení v B. Bystrici 7.X.1944  

/prejav podpredsedu SNR/ 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 851/53)      72 

 

30.   8.X.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, Čas, Národnie noviny 

– Situačná správa čsl. armády na Slovensku č. 59, 60, 61 

– Reč predsedu SNR na verejnom ľudovom zhromaţdení  

v B. Bystrici 7.X.1944 

– Správa o prekročení Dukelského priesmyk I. čsl. armádnym zborom 

a Sovietskou armádou 

– Pozdravy veliteľa čsl. brigády v SSSR gen. L. Svobodu z príleţitosti 

prekročenia hraníc ČSR /Stalinovi, Benešovi, Konevovi/ 

– Správa o ďalšom mítingu KSS v B. Bystrici 

– Prejavy gen. R. Viesta 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 852/53)      74 

 

31.   8.X.1944 

– Zachytené správy bratislavského rozhlasu zo dňa 8.X.1944 / prehľad  

tlače, aktualita dňa, prejav K. Čulena/ 

(cykl. slovensky, č.p. 5 854/53)       5 
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32.  9.X.1944 

– Prehľad tlače – Bojovník, Hlas národa, Nové slovo 

– Zvláštny rozkaz veliteľa čsl. armády na Slovensku gen. R. Viesta 

slovenským vojakom 

– Situačná správa čsl. armády na Slovensku č. 62, 63 

– Zastavenie vychádzania denníka Útok 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 854/53)      81 

 

33.   10.X.1944 

– Prehľad tlače – Čas, Pravda 

– Správa o najnovšom čísle Zbierky nariadení SNR 

– Správa Komitétu sociálnej pomoci o daroch na sociálne ciele  

od jednotlivých obcí oslobodeného územia 

– Správa o úprave pracovných pomerov súkromných zamestnancov 

– Správa o evakuácii prisťahovalcov z B. Bystrice 

– Situačné správa čsl. armády na Slovensku č. 64, 65 

– Správa Povereníctva pre veci zásobovanie a hospodárske o zákaze  

predaja piva pre civilnú spotrebu 

– Správa o príkladnom čine ţelezničných zamestnancov vo Vrútkoch,  

ktorí venovali finančný výťaţok nadčasovej práce československej  

brannej moci na podporu bojujúcej armáde 

– zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 856/53)      70 

 

34.   10.X.1944 

– Priebeh slávnostného zasadania SNR 10.X.1944 v odpoludňajších 

hodinách – účasť členov delegácie československej vlády v Londýne  

min. F. Němec, msgr. Hála, gen R. Viest, posl. B. Laušman, posl.  

J. Valo, posl. F. Uhlíř. P. Drtina 

prejavy –  (predseda SNR V. Šrobár) 

  min. F. Němec 

  msgr. Hála 

(cykl. slovensky, č.p. 5 858/53)      17 
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35.   11.X.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, Čas, Národnie noviny 

– Hospodárske opatrenia MNV v B. Bystrici 

– Správa o prísahe starostov banskobystrického okresu na zasadnutí  

ONV v B. Bystrici 

– Situačná správa čsl. armády na Slovensku č. 67 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 859/53. 5 861/53)    41 

 

36.  12.X.1944 

– Prehľad tlače – Čas, Pravda, Národnie noviny, Hlas národa 

– Situačná správa čsl. armády č. 68, 69 

– Správa o doplnení štatútu Komitétu sociálnej pomoci 

– Správa o menovaní vnútorných správcov do nemeckých arizovaných 

podnikov 

– Správa o činnosti Povereníctva pre sociálnu starostlivosť a Komitétu 

sociálnej pomoci 

– Článok „Terénne podmienky boja vo východných Karpatoch“ 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 863/53)      30 

 

37.   13.X.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, Čas, Bojovník 

– Situačná správa čsl. armády na Slovensku č. 70, 71 

– Pozvánka Prípravného výboru vysokoškolákov v Banskej Bystrici 

– Komentár k vnútornej evakuácii prisťahovalcov Banskej Bystrice 

– Správa o opevňovacích prácach v B. Bystrici 

– Rozhovor redaktora ZAS-u s min. F. Němcom o povojnovom 

hospodárskom  ţivote v Európe a hospodárskej výstavbe ČSR 

– Plenárne zasadnutie SNR – Schválenie rezolúcie SNR k vojakom I. čsl. 

armády na Slovensku, schválenie menovania gen. R. Viesta za Hlavného 

veliteľa I. čsl. armády na Slovensku 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 864/53)      55 
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38.  14.X.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, Čas, Národnie noviny, Bojovník 

– Rezolúcia SNR k armáde z 13.X.1944 

– Pôvodné frontové správy spravodajcu ZAS-u 

– Situačná správa čsl. armády na Slovensku č. 72 

– Správa o daroch obcí na podporné ciele Komitétu sociálnej pomoci 

– Nariadenie o zatmení súkromných a verejných budov v októbri 

– Správa o organizovaní opevňovacích prác v Banskej Bystrici – pracovné 

legitimácie 

– Správa o povinnom evidovaní preukazov civilných osôb 

– Správa o prednáškovom cykle v partizánskej nemocnici 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 865/53)      73 

 

39.  15.X.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, Čas 

– Situačná správa čsl. armády na Slovensku č. 73, 74 

– Správa o bombardovaní Bratislavy 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 866/53)      42 

 

40.  16.X.1944 

– Prehľad tlače – Národnie noviny, Nové slovo, Hlas národa 

– Beseda československej vládnej delegácie so zástupcami anglickej, 

americkej a sovietskej vojenskej misie, dopisovateľmi Sovietskej 

informačnej kancelárie a Associated Pressu, zástupcami ZAS-u 

a Spravodajského odboru predsedníctva SNR 

– Situačná správa československej armády č. 76, 77 

– Správa o poskytovaní úverov pre financovanie podnikov, ktoré boli  

vo vlastníctve nemeckých majiteľov 

– Správa o priebehu konferencie závodných výborov v Podbrezovej 

15.X.1944 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 867/53)      48 
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41.   17.X.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, Čas, Bojovník, Hlas národa, Národnie noviny 

– Situačná správa čsl. armády na Slovensku č. 78, 79 

– Správa o zriadení osobitného policajného trestného súdu so sídlom  

v B. Bystrici 

– Správa o renovácii Telgartu 

– Správa o nemocenskej podpore osobám, ktoré nastúpili vojenskú  

sluţbu 

– Zahraničné sluţby 

(cykl. slovensky, č.p. 5 868/53)      58 

 

42.  18.X.1944 

– Prehľad tlače – Čas, Pravda, Bojovník, Národnie noviny, Hlas národa 

– Správa o peňaţných zbierkach v okrese Zvolen pre ranených vojakov 

– Správa o vyhláške Mestského notárskeho úradu v Banskej Bystrici 

o povinnosti prihlásiť sa k súpisu na odvod 

– Správa o vyplácaní jednorazových preddavkoch na invalidné a starobné 

dôchodky tým nárokovateľom, ktorých ţiadosti neboli vybavené 

– Správa o činnosti Osvetového odboru Povereníctva školstva a národnej 

osvety 

– Správa o zriadení ľudovej divadelnej scény v B. Bystrici 

– Správa o nálete nemeckých lietadiel na B. Bystricu 18.X.1944 

– Dodatky ku posledným frontovým situačným správam  

– Kultúrno-historický kalendár od 20.X. do 31.X. 1944 

– Zahraničné správy 

(cykl. slovensky, č.p. 5 869/53)      34 

 

43.   19.X.1944 

  20.X.1944 

– Prehľad tlače – Čas, Hlas národa, Národnie noviny 

– Správa o priebehu zjazdu slovenských vysokoškolákov 18.X.1944 

– Situačná správa čsl. armády na Slovensku č. 80 

– Dodatky ku frontovým situačným správam 

– Pozdravný telegram predsedníctva SNR gen. pluk. Petrovi 
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– Správa o pomoci banskobystrickému obyvateľstvu, postihnutému 

bombardovaním 

– Hospodárske opatrenia Povereníctva pre veci hospodárske a  

zásobovacie 

(cykl. slovensky, č.p. 5 870/53)      49 

 

  20.X.1944 

– Prehľad tlače – Čas, Pravda, Bojovník, Hlas národa 

– Situačná správa čsl. armády na Slovensku č. 81 

– Správa o dobrovoľných prihláškach ţien do vojenských sluţieb  

na pomocné práce 

– Podrobnosti o bombardovaní Bratislavy spojeneckými lietadlami 

– Zahraničné správy 

 

44.   21.X.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, Hlas národa, Čas, Národnie noviny 

– Správa o plenárnom zasadaní SNR 20.X. – rokovanie o poţiadavkách 

rezolúcie závodných rád a o zásobovaní part. oddielov 

– Správa o výzve „Klubu slovenských vysokoškolákov“ ohľadne  

evidencie vysokoškolského študentstva. 

– Správa o reorganizácii „Civilnej protileteckej ochrany“ 

– Správa o schôdzi vojakov, partizánov a utečencov z topoľčianskeho  

kraja, dňa 20.X.1944 

– Správa o návšteve min. F. Němca v rôznych častiach povstaleckého 

územia 

– Správa o ustavujúcej schôdzi záujmovej organizácie bývalých  

politických väzňov 18.X.1944 

– Situačná správa veliteľstva čsl. armády na Slovensku č. 82 

– Správa o akciách Okresnej úradovne Slovenského červeného kríţa  

vo Zvolene 

– Zahraničné správy  

(cykl. slovensky, č.p. 5 871/53)       44 
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45.  22.X.1944 

  23.X.1944 

  24.X.1944 

 

  22.X.1944 

– Prehľad tlače – Nové slovo 

– Správa o koncerte vojenskej dychovej hudby Leteckej školy 21.X.  

v Banskej Bystrici 

– Výzva Hlavného veliteľstva partizánov v Banskej Bystrici k občanom -

hudobníkom, aby sa hlásili do partizánskeho dychového orchestra 

– Správa o schôdzi hornonitrianskych evakuantov, ktorú zvolal ONV 

v Prievidzi 

– Situačná správa čšl. armády na Slovensku č. 83 

 

23.X.1944 

– Situačná správa čsl. armády na Slovensku č. 84 

– Prehľad tlače – Pravda, Čas, Hlas národa 

– Správa o verejnej schôdzi KSS na Sliači a vo Zvolene 22.X. 

– Dodatky ku situačným správam 

– Správa o mimoriadnom plenárnom zasadnutí SNR, ktoré schválilo 

nariadenie SNR o dočasnej plnej moci Predsedníctva a členov 

Predsedníctva SNR 

 

24.X.1944 

– Prehľad tlače – Pravda, Hlas národa 

– Dodatky ku správam o bojoch v Karpatoch 

– Pozdrav delegátov čsl. odborových organizácii z konferencie  

v Londýne povstaleckému územiu Slovenska 

(cykl. slovensky, č.p. 5 873/53)      22 

 

46.   20.IX – 14.X.1944 

– Komentáre Slovenského slobodného vysielača k vysielaniam 

bratislavského rozhlasu 

(slovensky, orig. rukopis, č.p. 5 911/53)    24 
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47.  Znelka Slobod. slovenského vysielača B. Bystrica 

  autor: J. Cikker 

  (orig. hudobnina, č.p. 13 093/53)       1 

 

48.  B. Bystrica 1945 

  Rozvrh obsahu Pamätnice Slobodného slovenského vysielača,  

vydanej k I. výročiu SNR 

  (orig. stroj. č.p. 5 158/53)        9 

 

49.  B. Bystrica 1944 

  Báseň Valentína Erbena „Pod prápory! Nejsme sami“ s venovaním  

autora zo dňa 29.VIII.1945 

(tlač, č.p. 19 177)         6  

   

50.   12.VI.1947 

  ZAS počas Slovenského národného povstania –  hlásenie spravodajcu 

ZAS-u o pôvode inventára kancelárií tlačovej agentúry a o jeho  

vtedajšom stave 

  (č.p. 5 874/53)          2 

 

  II. Odpočúvané české a slovenské vysielanie moskovského rozhlasu  

 

51.  30. VIII. – 2.IX.1944 

– Komentár k prejavu min. nár. obrany F. Čatloša o vstupe nemeckých  

vojsk na Slovensko 

– Prejav člena čsl. Štátnej rady a člena poradného zboru vládneho  

delegáta pre oslobodené územie J. Valu 

– Prejav zástupcu čsl. vládneho delegáta pre oslobodené územie gen.  

R. Viesta 

– Výzva k českému národu, aby podporoval boj slovenských povstalcov 

(slovensky, česky, č.p. 5 371/53)      7 
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52.   3.IX. – 6.IX.1944 

– Úryvok z článku I. Erenburga o udalostiach na Slovensku 

– Stručný prehľad udalostí na Slovensku 

– Prejav M. Čulena 

– Správa o ohlase udalostí na Slovensku medzi vojakmi čsl.  

armádneho zboru v SSSR 

– Prejav podpredsedu čsl. Štátnej rady posl. F. Uhlířa 

– Prejav člena Štátnej rady posl. B. Laušmana 

– Prehlásenie čsl. veľvysl. Z. Fierlingera 

(česky, slovensky, č.p. 5 376/53)     13 

 

53.  7.IX. – 10.IX.1944 

– Článok v časopise Trud o bojoch na Slovensku 

– Prejav posl. V. Kopeckého 

– Článok K. Gottwalda z moskovskej Pravdy 

– Prejav čsl. veľvyslanca Z. Fierlingera 

(slovensky, česky, č.p. 5 379/53)     15 

 

54.  11.IX. – 15.IX. 

– Komentár k udalostiam na Slovensku 

– Správy o účasti českých partizánov v bojoch na Slovensku 

– Správy o bojoch čsl. armády a partizánov s nemec vojskami 

– Výsledky ankety „Čo si odnášate zo SSSR“, ktorú usporiadal denník  

čsl. armádneho zboru v SSSR – „Za slobodné Československo“ 

– Operačná správa Sov. informačnej kancelárie z 13.IX. o dosiahnutí  

čsl. poľských hraníc ČA. 

– Veľvysl. Z. Fierlinger o manifeste SNR  

– Prejav člena Štátnej rady dr. B. Vrbenského 

(slovensky, česky, č.p. 5 380/53)     18 

 

55.   16.IX – 18.IX.1944 

– Správa o prechode českého oddielu vlastencov na Slovensko 

– Článok zo sovietskeho časopisu „Krasnaja zvedza“ 

– Komentár P. Magurana k udalostiam na Slovensku 
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– Správa o schôdzi slovenských letcov, ktorí preleteli k ČA 

– Reportáţ moskovského dopisovateľa z B. Bystrice 

– Príhovor M. Čulena 

(česky, č.p. 5 381/53)        8 

 

56.   19.IX. – 21.IX.1944 

– Príhovor veľvysl. Z. Fierlingera 

– Výťah z preslovu B. Laušmana 

– Text prívetu „Všeslovanského výboru v Moskve“, odoslaného 

k slovenskému národu 

– Príhovor prednostu propagačnej a informačnej kancelárie čsl.  

vládneho delegáta pre oslobodené územie, V. Ţiţku.  

– Prejav gen.  L. Svobodu k československým jednotkám,  prevzatý 

z denníka „Za slobodné Československo“. 

– Prevolanie československých politických, verejných a vojenských 

predstaviteľov k českému národu 

(česky, slovensky, č.p. 5 382/53)      9 

 

57.   28.IX. – 26.IX.1944 

– Citáty z článkov uverejnených v „Československých listoch“  

/autori: E. Friš, J. Valo, V. Kopecký, Z. Nejedlý, J. Koťatko/ 

– Odpoveď gen. L. Svobodu na anketu denníka „Za slobodné 

Československo“ 

– Prejav posl. V. Kopeckého 

– Príhovor Š. Majora 

(česky, č.p. 5 389/53)        9 

 

58.  28.IX. – 6.X.1944 

– Citáty z článkov, uverejnených v časopise „Československé listy“ 

/B. Laušman, F. Němec, F. Hála, F. Uhlíř/ 

– Komentár k vysielaniu bratislavského rozhlasu o mobilizácii do HG 

– Správa o deklarácii talianskej vlády, ktorou vyhlasuje, ţe neuznáva 

platnosť mníchovskej dohody, viedenskej arbitráţe a iných aktov,  

ktoré spôsobili ČSR škodu 
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– Prejav veľvysl. Z. Fierlinga o medzinárodnej situácii 

(česky, č.p. 5 391/53)       11 

 

59.   10.X. – 16.X.1944 

– Komentár P. Magurana k situácii na Slovensku 

– Správa o akciách čsl. letcov, operujúcich nad územím Slovenska 

– Prejav inţ, J. Koťátka 

– Správa o situácii na Slovensku, citované zo švédskeho časopisu 

„Aftonbladet“ 

– Prejav veľvysl. Z. Fierlingera 

– Komentár J. Dobrovolného prevzatý z „Československých listov“  

zo dňa 11.X.1944 

– Dojmy B. Laušmana z návštevy u I. čsl. armádneho zboru v SSSR 

(slovensky, česky, č.p. 5 394/53)     11 

 

60.  18.X. – 21.X.1944 

– Prejav posl. V. Kopeckého 

– Prehľad vojenských operácií na sov.- nemeckom fronte  

zo dňa 18.X.1944 

– Komentár k vstupu sovietskych vojsk 4. ukrajinského frontu  

na československé územie 

– Prehľad sovietskej tlače 

– Prejav genpor. Gundorova v českom preklade 

– Komentár veľvysl. Z. Fierlingera k medzinárodným udalostiam 

– Prejav Z. Nejedlého na počesť vstupu sovietskych vojsk na územie  

ČSR 

– Prehľad vojenských operácií na sov.- nem. fronte zo dňa 19.X.1944 

– Rozkaz maršala J. Stalina gen. pluk. Petrovi /v originále/ 

– Ten istý rozkaz v češtine 

(česky, č.p. 5 406/53)       18 

 

61.  24.X.1944 

– Prejav profesora moskovskej univerzity /bývalého profesora  

bratislavskej univerzity/ P. Bogatyrova 
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– Komentár redaktora „Československých listov“ J. Dobrovolného 

/česky, č.p. 5 415/53)        2 

 

62.  26.X.1944 – 29.X.1944 

– Stať profesora Z. Nejedlého „Rudá armáda na naši pudě“ napísaná  

pre moskovský rozhlas 

– Správa Sov. informačnej kancelárie o oslobodení ţelezničnej  

kriţovatky Čop 

– Vojnová správa Sov. informačnej kancelárie z 25.X. a 26.X. 

– Správa o príchode čsl. vládnej delegácie vedenej min, F. Němcom  

dňa 24.X. do Ľvova a rozhovor min. Němca s dopisovateľom  

TASS-u 

– Prejav veľvysl. Z. Fierlingera 

– Prehľad vojenských operácií na sov.-nem. fronte z 27.X. a 28.X. 

– Telegram čsl. vládneho delegáta F. Němca maršalovi Stalinovi 

z oslobodeného československého územia na Karpatskej Ukrajine 

– Denný rozkaz maršala J. Stalina gen. Petrovi k dobytiu Mukačeva 

– Správa o akciách slovenských partizánskych oddielov, prevzatá 

z vysielania slov. vysielačky „Za slovenskú slobodu“ 

– Pozdrav gen. L. Svobodu SNR a celému slovenskému národu  

pri príleţitosti čsl. národného sviatku 28.X. 

– Nariadenie Prezídia najvyššieho sovietu SSSR o menovaní gen. pluk 

Petrova armád. gen. Petrovovi k oslobodeniu Uţhorodu 

– Slávnostné vysielanie venované 28.októbru – prejav v. Kopeckého 

– Prehľad Z. Nejedlého v predvečer 28.X 

– Úryvok z prejavu sov. spisovateľky A. Karavajevovej  

k československému ľudu 

(slovensky, česky, č.p. 5 422/53)     25 

 

63.  30.X – 3. XI.1944 

– Správa zvláštneho moskovského spravodajcu z Podkarp. Ukrajiny 

– Vojnová správa Sov. informačnej kancelárie z 30.X. 

– Prehľad sovietskej tlače 

– Komentáre P. Magurana a J. Dobrovolného 
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– Prejav veľvysl. Z. Fierlingera 

– Ďakovný list 17 člennej čsl. vládnej delegácie, zaslaný  

Všeslovanskému výboru do Moskvy  

(česky, č.p. 5 429/53)       12 

 

64.  4.XI – 10.XI.1944 

– Správa prevzatá z vysielania vysielačky „Za slovenskú slobodu“  

o akciách slovenských partizán. oddielov 

– Komentár k situácii na území Slovenska, dočasne okupovanom  

nemeckou armádou 

– Záverečná časť prejavu Hrdinu SSSR, G. Pankelejeva,  

k slovenskej mládeţi 

– Dodatok k sovietskej vojnovej správe z 8.XI.1944 

(česky, č.p. 5 430/53)        6 

 

65.  11.XI. – 18.XI.1944 

– Správa o akciách slovenských partizánov 

– Oslavy 27. výročia vzniku SSSR v oslobodených mestách  

Zakarpatskej Ukrajiny /Mukačevo, Chust, Uţhorod/ 

– Prehľad sovietskej tlače-reportáţe z osláv Veľkej októbrovej  

revolúcie v Uţhorode a Chuste 

– Správy zvláštneho spravodajcu moskovského rozhlasu o ţivote 

v oslobodených častiach Zak. Okrajiny 

– Komentár P. Magurana k partizánskym bojom na Slovensku 

a k celkovému postaveniu Nemecka na frontoch.  

(slovensky, česky, č.p. 5 432/53)     11 

 

66.  20.XI. – 25.XI.1944 

– Prevzaté správy vysielača „Za slovenskú slobodu“ o činnosti  

slovenských partiz. oddielov na východnom Slovensku 

– Komentár veľvysl. Z. Fierlingera 

– Operačné správy Sov. informačnej kancelárie o ofenzívnych bojoch  

sov. vojsk severozápadne od Čopu 

– Prehľad článkov v poslednom čísle „Československých listov“ 
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– Správy korešpondenta TASS-u zo Zakarpatskej Ukrajiny 

– Správa o úmrtí majora čsl. armády dr. B. Vrbenského, člena čsl.  

Štátnej rady a člena čsl. vojenskej misie v SSSR 

– Prejavy čsl. politických, verejných a vojenských činiteľov v SSSR 

k úmrtiu dr. B. Vrbenského 

(slovensky, česky, č.p. 5 436/53)     17  

 

67.  26.XI. – 29.XI.1944 

– Prehľad vojenských operácii na sov.-nem. fronte z 25.XI.1944 

– Komentár J. Dobrovolného – „O ofenzíve sovietskych vojsk 

v Československu“ 

– Operačná správa Sov. informačnej kancelárie z 28.XI.1944 

– Prevzatá správa o bojových akciách slovenských partizánov z vysielača 

„Za slovenskú slobodu“  

– Prehľad vojenských operácii na sov.-nem. fonte z 26.XI.1944 

– Správy o násilnej evakuácii obyvateľstva východného Slovenska 

bratislavskou vládou, prevzaté z vysielania vysielačky „Za slovenskú 

slobodu“ 

– Zoznam obcí, dobytých na území ČSR Červenou armádou 27.XI. 

– Prehľad vojenských operácií na sov.-nem. fronte z 28.XI. 

– Komentár P. Magurana k postupu sov. vojsk na východnom Slovensku 

– Rozkaz maršala J. Stalina armádnemu gen. Petrovovi 

(slov., česky, č.p. 5 437)       15 

 

68.  30.XI. – 2.XII.1944 

– Správy dopisovateľa agentúry TASS o postupe sovietskych vojsk  

na našom území 

– Správy sovietskych vojenských dopisovateľov o operáciách  

slovenských partizánskych oddielov 

– Prejav veľvysl. Z.Fierlingera „Za B. Vrbenským“ 

– Operačná správa Sov. informačnej kancelárie z 1.XII.1944 

– Prehľad vojenských operácií na sov.-nem. fronte 1.XII a 2.XII.  

– Články z denníka českoslov. armádneho zboru „Za slobodné 

Československo“ 
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– Článok vojenského spravodaja z Pravdy o ofenzíve Červenej  

armády v Československu 

(slovensky, česky, č.p. 5 443/53)     13 

 

69.  4.XII – 7.XII.1944 

– Prehľad vojenských operácii na sov.-nem. fronte z 3.XII. 

– Hlásenie spravodajcu „Pravdy“ o bojoch v Československu 

– Správa o úspešných akciách slovenských partizánov 

– Správa o vydávaní novín „Nová sloboda“ I.čsl. armádnym zborom  

v SSSR pre obyvateľstvo oslobodenej časti Slovenska 

– Komentár k udalostiam v Maďarsku 

(česky, slovensky, č.p. 5 450/53)      6 

 

70.  10.XII. – 19.XII.1944 

– Správy z oslobodenia územia východného Slovenska o škodách 

spôsobených ustupujúcimi nemeckými oddielmi 

– Citáty z článkov 1. čísla časopisu „Zakarpatská Ukrajina“ 

– Komentár P. Magurana k prvému výročiu podpísania československo-

sovietskej zmluvy 

– Správy o bojoch slov. partizánskych oddielov, prevzaté z vysielania 

vysielača „Za slovenskú slobodu“ 

– Príchod delegácia duchovenstva pravoslávnej mukačevsko-prešovskej 

eparchie zo Zakarpatskej Ukrajiny do Moskvy 

– Prehľad vojenských operácii na sov.-nem. fronte z 18.XII.1944 

– Sovietska vojnová správa z 19.XII.1944 

(česky, slovensky, č.p. 5 468/53)     10 

 

71.   20.XII. – 24.XII.1944 

– Správy Sov. informačnej kancelárie o bojoch na jednotlivých úsekoch  

na území Československa 

– Sovietska vojnová správa z 20.XII.1944 

– Prehľad vojenských operácii na sov.-nem. fronte z 20.XII.1944 

– Komentár J. Dobrovolného k ofenzíve Červenej armády 

– Podrobnosti o ofenzíve vojsk 4. ukrajinského frontu 



- 28 - 

 

– Reportáţ Georga Moorada z Moskvy pre Columbia B.C. (USA) 

– Prejav veľvysl. Z. Fierlingera 

– Sovietska vojnová správa z 21.XII.1944 

– Správy o bojových akciách slovenských partizánov 

– Správy zvláštneho spravodajcu moskovského rozhlasu o oslobodzovaní 

slovenských miest 

– Operačná správa Sov. informačnej kancelárie 22.XII.1944 

– Správa prevzatá z vysielača „Národní osvobození“ o koncentračnom 

tábore v Záluţích u Mostu 

– Články z časopisu „Zakarpatská Ukrajina“ o ţivote na oslobodenom  

území 

– Posolstvo vojakov počas I.čsl. armádneho zboru v SSSR vojakom 

a dôstojníkom I.čsl tankovej brigády, bojujúcej na západnom fronte, 

uverejnené v novinách „Za slobodné Československo“ 

– Sovietska vojnová správa z 24.XII.1944 o dobytí Levíc 

(slovensky, česky, anglicky, č.p. 5 496/53)    20 

 

72.  25.XII. – 31.XII.1944 

– Sovietska vojnová správa z 25.XII., 28.XII.1944 

– Vianočný prejav Z. Nejedlého 

– Správa o úspešných akciách slovenských partizánov, prevzatá  

z vysielačky „Za slovenskú slobodu“ 

– Podrobné správy z bojov o Levice 

– Správa o nemeckých zverstvách vo východoslovenskej dedine  

Čertiţne 

– Spravodajca Pravdy Kostin o ofenzíve na juţnom Slovensku 

– Prejav veľvysl. Z. Fierlingera 

– Prejav príslušníka 1.čsl. armádneho zboru v SSSR B. Braţinu 

– Prehľad sovietskej tlače – články o bojoch na juţnom Slovensku 

– Operačná správa Sov. informačnej kancelárie z 29.XII. 30.XII. 

– Prehľad vojenských operácii na sov.-nem. fronte 28. a 29.XII.  

– Správa o prijatí čsl. min. F. Němca, členov vládnej delegácie  

a členov SNR V. M. Molotovom 

(slovensky, česky, č.p. 5 516/53)     23 
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73.  14.I.1945 

– Správa Sov. informačnej kancelárie zo 14.I. 

– Prehľad tlače, vychádzajúcej na oslobodenom území 

(česky, slovensky, č.p. 5 949/53)      3 

 

74.  15.I.1945 

– Prehľad vojenských operácií na sovietsko-nemeckom fronte  

zo 14.I.1945 

– Článok zvláštneho dopisovateľa „Pravdy“ o bojoch o Lučenec 

(česky, č.p. 5 953/53)        5 

 

75.  16.I.1945 

– Správy z oslobodeného územia Slovenska 

– Ofenzíva soviet. armády východne od Lučenca – správa 

– Epizódy z bojov, uverejnené v moskovskej Pravde 

(česky, č.p. 5 959/53)       3 

 

76.  18.I.1945 

– Spravodajská relácia z oslobodeného územia východného Slovenska 

(česky, č.p. 5 964/53)       1 

 

77.  20.I.1945 

– Rozkaz maršala J. Stalina armád. gen. Petrovi o oslobodení Prešova,  

Košíc, Bardejova  

– Komentár k oslobodeniu Prešova, Košíc, Bardejova – hold Moskvy 

 vojskám 4. ukrajinského frontu a čsl. zboru brig. gen. L. Svobodu 

(slovensky, č.p. 5 968/53)       2 

 

78.  20.I.1945 

– Správa o moskovskom rokovaní predstaviteľov SSSR, V. Británie  

a USA s delegáciou dočasnej národnej rady Maďarska v otázke  

uzavretia dohody o prímerí s Maďarskom 

(slovensky, č.p. 5 972/53)       1 
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79.  21.I.1945 

– Výťah z operačnej správy Sov. informačnej kancelárie z 20.I. 

– Prehľad vojenských operácií na sov.-nem. fronte z 20.I.1945 

– Sovietska vojnová správa z 21.I.1945 

– Článok spravodajcu časopisu „Trud“ o bojoch na východnom  

Slovensku 

(česky, č.p. 5 973/53)        4 

 

80.   22.I.1945 

– Prehľad sovietskej tlače – články a podpísaní dohody a prímerí  

s Maďarskom 

(slovensky, česky, č.p. 5 978/53)      2 

 

 

81.  23., 24.I.1945 

– Denný rozkaz maršala Stalina veliteľovi II. ukrajinského frontu  

maršalovi Malinovskému 

– Sovietska vojenská správa z 24.I.1945 

– Operačná správa Sov. informačnej kancelárie z 22.I. 

– Ohlas podpísania dohody o prímerí s Maďarskom medzi maďarským 

obyvateľstvom 

(česky, č.p. 5 981/53)        5 

 

82.  25.I.1945 

– Spravodajstvo z oslobodeného územia Slovenska 

– Prejav veľvysl. Z. Fierlingera o postupe sovietskych vojsk 

(slovensky, česky, č.p. 5 985/53)      3 

 

83.  25.I.1945 

– Komentár k ohlasu postupu sovietskej armády na poľskom území  

medzi obyvateľstvom protektorátu 

– Správa o dobytí Krompách a Smolníka 

(česky, č.p. 5 987/53)        2  
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84.  26.I.1945 

– Spravodajstvo z bojov na východnom Slovensku 

– Reportáţ kpt. Šipova, uverejnená v Krasnoj zvezde, o účasti 1. čsl. 

armádneho zboru v bojoch o východné Slovensko 

– Výťah zo sov. vojnovej správy – oslobodené Spišské Podhradie,  

Spišské Vlachy a i. 

(česky, č.p. 5 991/53)        4 

 

85.  27.I.1945 

– Reportáţe spravodajcov sovietskej tlače o postupe sovietskych 

vojsk na našom území 

– Rozkaz maršala J. Stalina o oslobodení Spišskej Novej Vsi, Spišskej  

Starej Vsi a Levoče 

– Prehľad vojenských operácií na sovietsko-nemeckom fronte 26.I. 

(česky, č.p. 5 993/53)        5 

 

86.  28.I.1945 

– Prehľad sovietskej tlače – reportáţe z bojov na Slovensku 

– Rozkaz maršala J. Stalina o dobytí Popradu 

– Prehľad vojenských operácií na sov.-nem. fronte z 27.I.1945 

– Výťah zo sovietskej správy – oslobodená Spišská Belá, Keţmarok a i. 

(česky, č.p. 5 998/53)        5 

 

87.  29.I. – 10. II.1945 

– Článok zvláštneho spravodajcu Izvestijí o bojoch v Karpatoch 

– Správa zvláštneho spravodajcu moskovského rozhlasu o bojoch  

o Tisovec  

– Prejav veľvysl. Z. Fierlingera 

– Komentár J. Dobrovolného 

– Spravodajstvo moskovského rozhlasu o bojoch na Slovensku 

– Zvláštny rozkaz veliteľa 1.čsl. armádneho zboru gen. L. Svobodu 

– Záver reportáţe redaktora ČTK V. Borka zo zničenej Varšavy 

– Citáty z článkov, uverejnených v Československých listoch 

(slovensky, česky, anglicky, č.p. 7001/53)    33 
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88.  12.II. – 28.II.1945 

– Materiál o Terezínskom koncentračnom tábore, uverejnený  

v „Československých listoch“ 

– Spravodajstvo z oslobodeného slovenského územia 

– Prejav veľvysl. Z. Fierlinger 

– Článok Z. Nejedlého „ČA oslobodzuje Československo“, napísaný  

pre moskovský rozhlas 

– Správa o odhalení hromadnej vraţdy, spáchanej Nemcami  

po potláčaní povstania v Spišskej Novej Vsi 

(slovensky, česky, č.p. 7006/53)      18 

 

89.  2.III. – 18.III.1945 

– Prehľad sovietskej tlače 

– Z operačnej správy Sov. informačnej kancelárie z 3.III,1945 

– Relácia o vzniku a bojovej ceste 1.čsl. brigády 

– Rozkaz maršala J. Stalina na počesť oslobodenia B. Štiavnice 

– Komentár veľvysl. Z. Fierlingera 

– Vysielanie čšl. veľvyslanectva v Moskve – návrat prezidenta  

E. Beneša do vlasti cez Moskvu 

– Rozkaz maršala Stalina na počesť oslobodenia Zvolena 

– Prehľad vojenských operácií na sovietsko-nemeckom fronte  

zo 14.III.1945 

– Komentár redaktora J. Dobrovolného 

(slovensky, česky, nemecky, č.p. 7007/53)    30 

 

III.  Odpočúvané vysielanie tajných vysielačiek „Za slovenskú slobodu“,  

„Národní osvobodzení“ z SSSR 

 

90.   26.VII. – 5.IX.1944 

– Správa o prílete čsl. vládnej delegácie z Londýna do Moskvy 

– Správa Hlavného veliteľstva čsl. brannej moci č.1. 

– Správa z Londýna o priebehu bojov na Slovensku 

– Komentáre k vysielaniam bratislavského rozhlasu 

– Správa veliteľstva čsl. vojsk a partizánskych oddielov  
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na Slovensku č. 7 

– Výzva ku robotníkom v českých zemiach, aby podnikali solidárne  

akcie so slovenskými robotníkmi 

– Správa o prejave čsl. veľvyslanca v Moskve Z. Fierlingera 

(slovensky, česky, č.p. 5 351/53      11 

 

91.  6.IX. – 15.IX.1944 

– Články z Pravdy a Komsomolskej pravdy o bojoch na Slovensku 

– Správy o postupe Červenej armády 

– Deklarácia SNR v českom znení 

– Správa o akciách povstaleckého vojska a partizánov 

– Telegram SNR prezidentovi Benešovi a jeho odpoveď naň 

– Polemika s bratislavskou propagandou 

(slovensky, česky, č.p. 5 354/53)     20 

 

92.   16.IX.  – 20.IX.1944 

– Prevolanie čsl. činiteľov v Moskve k českému ľudu 

– Správy o akciách partizánov na východnom Slovensku 

– Správy o prechode českých občanov na Slovensko a o ich boji 

v partizánskych druţinách 

– Správa o operáciách sovietskeho letectva nad územím  Slovenska 

– Správy o postupe ČA 

– Výzvy „Národního osvobození“ k sabotáţam v českých zemiach 

(česky, slovenky, č.p. 5 355/53)       9 

 

93.  22.IX. – 25.IX.1944 

– Posolstvo SNR spojeneckým armádam prostredníctvom čsl. vlády 

v Londýne 

– Text prísahy slovenských partizánov v českom znení 

– Správa o rozlúčke čsl. armádneho sboru v SSSR pred odchodom  

na front 

– Správy o partizánskych akciách na území Slovenska 

– Komentár k situácii a ţivotu na oslobodenom území Slovenska 

(slovensky, česky, č.p. 5 359/53)     11 
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94.  26.IX. – 30.IX.1944 

– Výzva k českým robotníkom, pracujúcim na opevneniach na Povaţí 

a v Bielych Karpatoch 

– Komentár k HM a HG 

– Výzva k českým robotníkom, pracujúcim v ríši, aby sa vrátili domov 

(slovensky, česky, č.p. 5 369/53)      9 

 

95.   1.X. – 7.X.1944 

– Komentár k udalostiam v protektoráte 

– Komentár k postoju Slovákov voči nemeckej armáde 

(česky, č.p. 5 374/53)        3 

 

96.  13.X. – 16. X. 1944 

– Správa o zriaďovaní nových cvičných táborov pre nemecké vojská  

na Morave 

– Komentár ku situácii na Morave 

– Výzva k českým športovcom, aby vstupovali do partiz. oddielov 

– Správa o pokusoch oddielov SS vyzbrojiť oddiely vládneho vojska,  

polície a finančnej pohraničnej stráţe na území protektorátu 

– Správa o prítomnosti čsl. vládnej delegácie v Banskej Bystrici 

– Komentár k situácii v ľudáckom tábore na obsadenom území  

Slovenska 

– Správa o postupe Červenej armády a čsl. armádneho zboru po boji  

na Dukle 

– Správa o opevňovacích prácach na moravsko-slovenskom  

pohraničnom území a o nálade medzi robotníkmi 

(česky, č.p. 5 384/53)        6 

 

97.  17.X. – 19.X.1944 

– Správa o partizánskej vojne v tyle nem. vojak, ustupujúcich z Karpát 

– Komentár k udalostiam v Maďarsku 

– Duchovenstvo pravoslávnej cirkvi na Slovensku vyslovilo dôveru  

SNR a vzdalo v pozdravnom prípise hold ČSR 

(česky, č.p. 5 386/53)        4 
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98.  20.X.1944 

– Správa o sťahovaní výroby nemeckej zbrane V 1  z ríše do českých 

zbrojoviek 

– Ohlas postupu sov. vojsk a čsl. armádneho zboru medzi českou 

verejnosťou 

– Správa o hromadných sabotáţach na území protektorátu 

(česky, č.p. 5 392/53)        3 

 

99.  26.X. – 13.XI.1944 

– Výzva k Slovákom, bojujúcim v maďarskej armáde, aby prechádzali  

na stranu sovietskych vojsk 

– Správa o partizánskom hnutí v Čechách, na Morave a v Sliezku, ktoré  

si vyţiadalo nasadenie nemeckých policajných plukov 

– Výzva a upozornenie pre príslušníkov čsl. jednotiek na Slovensku, aby  

sa pod vplyvom provokačnej správy nerozchádzali do svojich domov, 

ale aby naviazali spojenie s partizánskymi oddielmi 

– Komentár k nemeckej „záverečnej správe“ o bojoch na Slovensku 

– Komentár ku situácii na Slovensku 

– Prehľad protektorátnej českej tlače – články o Slovensku 

(slovensky, česky, č.p. 5 459/53)      7 

 

100.  15.XI. – 29.XI.1944 

– Správa o Nemcami pripravovanej evakuácii východného Slovenska 

– Zločiny Domobrany a HG na civilnom obyvateľstve, ktoré pomáhalo 

partizánom 

– Komentár k postaveniu karmasinovských Nemcov na Slovensku 

– Rozprava o agrárnej strane, jednoznačne odmietnutie jej obnovenia 

v oslobodenej republike 

– Výzva k obyvateľstvu Prahy, aby marilo snahy Nemcov vytvoriť  

z Prahy svoju obrannú základňu a spustošiť ju. 

– Správa o situácii na Slovensku, komentár k evakuácii Nemcov 

z východného Slovenska 

– Komentár k úvodníku časopisu „Slovák, o politickom realizme 

Tisovho reţimu 
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– Ţivot v oslobodených oblastiach východného Slovenska – voľby  

do NV  

(slovensky, česky, č.p. 5 494/53)      8 

 

101.  1.XII. – 14.XII.1944 

– Komentár k postupu sov. vojsk ku Košiciam 

– Správy o bojových akciách slovenských partizánov 

– Správy o činnosti národných výborov na území východného Slovenska 

– Komentár k nariadeniu bratislavskej vlády o evakuácii obyvateľstva 

z krajov, ku ktorým sa blíţi východný front 

– Tzv. „Desatoro“ na záchranu obyvateľov slovenských obcí ako sa  

vyhnúť evakuácii 

– Vtipné komentáre k reláciám a správam bratislavského rozhlasu 

– Úlohy nár. výborov v obciach počas okupácie a po oslobodení obce 

– Komentár k mimoriadnemu zasadnutiu slovenskej vlády  

za predsedníctva Š. Tisu a k mimoriadnym opatreniam, prijatým  

na tomto zasadnutím. 

– Komentár k 1. výročiu podpísania čsl.-sovietskej zmluvy 

(slovensky, česky, č.p. 5 509/53)     13 

 

102.   15.XII. – 21.XII.1944 

– Správa o dezeretácii nemeckých vojakov na Slovensku 

– Výzvy k obyvateľstvu v Čechách, aby sabotovalo a marilo  

predlţovanie pracovnej doby v závodoch  

– Komentár k spustošeniu Michaloviec ustupujúcimi Nemcami 

– Správy o bojovej činnosti slovenských partizánov 

– Oslavy 20. výročia zaloţenia sovietskeho rozhlasu – pozdrav 

a blahoţelanie vysielača „ Za slovenskú slobodu“ 

– Výzvy k českej mládeţi, aby sabotovala nemecké opevňovacie práce 

– Komentár k postaveniu Tisovej vlády a jej orgánov 

(slovensky, česky, č.p. 5 510/53)     13 

 

103.  25.XII.1944 

  31.XII.1944 
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– Správy o bojových akciách slovenských partizánov  

– Historky z partizánskych bojov na východnom Slovensku 

– Správa z ľudového zhromaţdenia, usporiadaného KS  

v Michalovciach dňa 27.XII. 

– Prvý zjazd národných výborov Zakarpatskej Ukrajiny – prijatá  

rezolúcia o rozdelení pôdy medzi robotníkov a maloroľníkov 

– Vysielanie „Poľného frontového vysielača ČA“ na oslobodenom 

východnom Slovensku 

(slovensky, česky, č.p. 5 511/53)      8 

 

 

104.  12.I.1945 

– Popularita 1. čsl. armádneho zboru gen. L. Svobodu medzi  

slovenským ľuďom 

– Správa o okresnej konferencii v Michalovciach a o zvolení ONV 

– Správa o zločincoch gardistov na slovenských partizánoch 

(slovensky, č.p. 5 944/53)       3 

 

105.  13.I.1945 

– Správa o akciách slovenských partizánov proti Nemcom 

(slovensky, č.p. 5 946/53)       1 

 

106.  14.I.1945 

– Úvaha o situácii karmasinovských Nemcov na Slovensku 

(slovensky, č.p. 5 950/53)       1 

 

107.  20.I.1945 

– Správy o bojových akciách slovenských partizánov 

– Upozornenie SNR pre občanov obsadeného územia, aby sa nedali  

násilne evakuovať, aby vyčkali na príchod ČA na mieste – pokyny  

ako to uskutočniť 

(slovensky, č.p. 5 971/53)       2 
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108.  21.I.1945 

– Správa o oslobodení Košíc, Prešova a Bardejova 

– Nový Ţivot na oslobodenom území 

– Výzva SNR k občanom okupovaného územia, aby všetkými  

prostriedkami zabránili evakuácii obyvateľstva a vyváţeniu  

materiálnych hodnôt 

(slovensky, č.p. 5 974/53)       3 

 

109.  25.I.1945 

– Vysielanie o obnovení hospodárskeho ţivota na oslobodenom  

východnom Slovensku 

(slovensky, č.p. 5 986/53)       1 

 

110.  26.I.1945 

– Interview s členmi SNR J. Ursínym a L. Novomeským uverejnené  

v „Československých listoch“ 

– Ţivot oslobodenej časti územia 

– Úspešný nábor dobrovoľníkov do 1.čsl. armádneho zboru 

– Postup a bojové akcie 1.čsl. armádneho zboru 

(slovensky, česky, č.p. 5 992/53)      6 

 

111.  28.I.1945 

– Vysielanie správ o bojoch slovenských partizánov na strednom  

Slovensku 

– Komentár k výmyslom gašparovskej propagandy 

(slovensky, č.p. 5 996/53)       3 

 

112.  29.I.1945 

– Správa o akciách slovenských partizánov na košicko-bohumínskej 

trati 

– Citáty článkov z časopisu „Nová sloboda“ 

(česky, č.p. 999/53)        2 
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113.  31.I. – 11.II.1945 

– Správa o vypálení obce Polhora na strednom Slovensku,  

ustupujúcimi nem. vojskami 

– Správa o bojových akciách slovenskej partizánskej brigády,  

operujúcej v oblasti košicko-bohuminskej trati 

– Správa o oslobodení Brezna 

– Vyhlásenie predsedu SNR V. Šrobára a člena SNR J. Púla  

o perspektívach oslobodenej republiky 

– Obnovenie verejného ţivota v Prešove – činnosť MNV 

– Akcie slovenských partizánov na Horehroní a Povaţí 

– SNR v novom pôsobiští – v Košiciach 

(slovensky, česky, č.p. 7 009/53)     20 

 

114.   12.II. – 24.II.1945 

– Akcie slovenských partizánov na Pohroní a Povaţí 

– Zhromaţdenie v Prešove – oslava oslobodenia 

– Manifestačné zhromaţdenie v mestách oslobodených ČA 

– Úvaha o rovnoprávnom Slovensku v demokratickom  

Československu 

– Komentár k odchodu prezidenta Beneša z Londýna do vlasti 

– Rozhlasový prejav prez. E. Beneša v Londýnskom rozhlase  

pred odchodom do vlasti – úryvky 

– Obnovený verejný ţivot v Košiciach – rozhlas, noviny 

– Správa o bojovej akcii českého partizánskeho oddielu  

na Českomoravskej vysočine 

– Správa o bombardovaní Bratislavy 22.II.1945 

– Vyhlásenie M. Čulena o záruke vytvorenia ozaj slobodného  

Slovenska v slobodnom Československu 

– Prejav V. Šrobára a J. Púla o úlohách SNR, uverejnené v časopise  

„Nová sloboda“ 

(slovensky, č.p. 7011/53)      22 

 

115.  26.II. – 14. III.1945 

– Správa o spojení sa niektorých partizánskych jednotiek  
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na východnom Slovensku s Červenou armádou 

– Činnosť partizánskych oddielov na Povaţí 

– Článok L. Novomeského o postavení Slovákov v novom  

Československu, uverejnený v časopise Pravda, vychádzajúcom 

v Košiciach 

– Správa o konferencii KSS v Košiciach 28.II. Programové  

vyhlásenie G. Husáka 

– Bojové operácie západoslovenských partizánov 

– Správa o šírení sa partizánskeho hnutia na Morave a v Čechách 

(slovensky, česky, č.p. 7002/53)      14 

 

IV.  Správy cudzích rádiostaníc zachytené odpočúvacou sluţbou  

 v Londýne 1942 – 1945 

 

116.  máj 1942 

  (strojopis, č.p. 17 767, česky)       2 

 

117.  máj 1943 

  (strojopis 17 780, česky, nemecky, maďarsky)    14 

 

118.  jún 1943 

  (strojopis 17 781, česky, nemecky, maďarsky)    37 

 

119.  júl 1943 

  (strojopis 17 782, česky, nemecky, maďarsky)    28 

 

120.  august 1943 

  (strojopis 17 782, 5 278-5 289, česky, nemecky, maďarsky)  38 

 

121.  september 1943 

  (strojopis 17 782, 5 290-5 294, česky, nemecky, maďarsky)  31 

 

122.  október 1943 

  (17 783, strojopis česky, nemecky)      13 
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123.  november 1943 

  (5 295-5 309, strojopis, česky, nemecky, maďarsky)   78 

 

124.  december 1943 

  (5 310-5 319, strojopis, česky, nemecky, maďarsky)   75 

 

125.  január 1944 

  (5 923, 5 924, 17 783, strojopis, česky, nemecky, maďarsky)  84 

 

126.  marec 1944 

  (17 784, strojopis česky, nemecky, maďarsky)    83 

 

127.  apríl 1944 

  (17 785, strojopis česky, nemecky, maďarsky)    36 

 

128.  máj 1944 

  (17 786, strojopis česky, nemecky, maďarsky)    21 

 

129.  jún 1944 

  (17 787, strojopis česky, nemecky, maďarsky)     8 

 

130.  august 1944 

  (5 320-5 325, strojopis česky, nemecky, maďarsky)    37 

 

131.  september 1944 

  (5 326 – 5 350; 5352, 5353; strojopis česky, nemecky, maďarsky)  421 

 

132.  október 1944 

  (17 791, 5925-5456; strojopis česky, nemecky, maďarsky)   545 

 

133.  november 1944 

  (17 792, 5 457- 5 486; strojopis česky, nemecky)    395 
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134.  december 1944 

  (17 793, 5 487 – 5 517; strojopis česky, nemecky)    332 

 

135.  január 1945 

  (5 941 – 7 010; strojopis česky, nemecky)     311 

 

136.  február 1945 

  (7 012 – 7 037; strojopis česky, nemecky, maďarsky)   251 

 

137.  marec 1945 

  (7038 – 7053; strojopis, česky, nemecky, maďarsky)   179 

 

138.  Prejavy predstaviteľov slov. štátu – A. Macha a Júliusa Stanu r. 1944-45    

(17 798 strojopis česky)         19 

 

 V.  Rozhlasové záznamy československého Ministerstva zahraničných vecí  

v Londýne – odbor informačný 1942 – 1945 

 

139.  25.X.. 1941 

  Hospodársky prehľad Ministerstva zahraničných vecí 

  (cykl. 17 774 česky)          2 

 

140.  marec 1942 

  č. 29-45 (chýba č. 31,39) 

  (17 765, cyklostyl)        56 

 

141.  apríl 1942 

  č. 47-75 (chýba 46,50,51,52) 

  (17 766, cyklostyl, česky, anglicky)      70 

 

142.  máj 1942 

  č. 76-105 

   (17 767, cyklostyl, česky, anglicky)      80 
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143.  jún 1942 

  č. 106 – 136 (chýba č. 134) 

  (17 768, cyklostyl, česky, anglicky)      95 

 

144.  júl 1942 

  č. 137 – 168 (chýba č. 160, 164) 

  (17 769, cyklostyl, česky, anglicky)      88 

 

145.   august 1942 

  č. 169 – 199   

  (17 770, cyklostyl, česky, anglicky)      70 

 

146.  september 1942 

  č. 200 – 229 (chýba č. 213) 

  (17 771, cyklostyl, česky, anglicky)      78 

 

147.  október 1942 

  č. 230 – 260 

  (17 772, cyklostyl česky, anglicky)      86 

 

148.  november 1942 

  č. 261 – 290 

  (17 773, cyklostyl česky, anglicky)      87 

 

149.  december 1942 

  č. 291 – 320 (chýba č. 302, 303, 306) 

  (17 775, cykl. česky)        77 

 

150.  január 1943 

  č. 321-351 (chýba č. 337, 347) 

  (17 776, cyklostyl česky, nemecky, anglicky)    89 

 

151.  február 1943 

  č. 352-378 (chýba č. 363, 364, 365, 366, 375, 377) 
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  (17 777, cyklostyl česky, nemecky)      72 

 

152.  marec 1943 

  č. 379-411 (chýba 400-405) 

  (17 778, cyklostyl česky, anglicky, nemecky)    111 

 

153.  apríl 1943 

  č. 412-441 

  (17 779, cyklostyl česky, anglicky, nemecky)    92 

 

154.  máj 1943 

  č. 443-468 (chýba č. 442, 450, 459) 

  (17 780, cyklostyl česky, anglicky, nemecky)    105 

 

155.  jún 1943 

  č. 469-499 (chýba č. 477, 478, 487, 497) 

  (17 781, cyklostyl česky, anglicky, nemecky)    82 

 

156.  júl 1943 

  č. 502-509 (chýba č. 503, 505, 506, 507, 508) 

  (17 782, cyklostyl česky, anglicky, nemecky)    11 

 

  a) Správy rozhlasového oddelenia 

 

157.  marec 1944 č. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

  (17 784, cyklostyl česky, nemecky, maďarsky)    44 

 

158.  apríl 1944 

  č.14 – 31 

  (17 785, cyklostyl česky, nemecky)      80 

 

159.   máj 1944 

  č. 32 – 53 (chýba č.38) 

  (17 786, cyklostyl česky, nemecky)      104 
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160.  jún 1944 

  č. 54-75 

  (17 787, cyklostyl česky)       98 

 

161.  júl 1944 

  č. 76-96 

  (17 788, cyklostyl česky)       93 

 

162.  august 1944 

  č. 97-118 (chýba č. 106, 112, 115) 

  (17 789, cyklostyl česky)       85 

 

163.  september 1944 

  č. 119-139 (chýba č. 132) 

  (17 790, cyklostyl česky)       98 

 

164.  október 1944 

  č. 140 – 160 

  (17 791, cyklostyl česky)       109 

 

165.  november 1944 

  č. 161 – 182 (chýba 162, 169, 177) 

  (17 792, cyklostyl česky)       75 

 

166.  december 1944 

  č. 182 – 199 

  (17 793, cyklostyl česky)       98 

 

167.  január 1945 

  č. 200 – 221 (chýba 203. 205) 

  (17 794, 17 795, cyklostyl česky, nemecky, slovensky)   130 

 

168.   február 1945 

  č. 222 – 241 (chýba č. 228, 232) 
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  (17 796, cyklostyl česky)       131 

 

169.  marec 1945 

  č. 242 – 254 (chýba 247, 250) 

  (17 797, cyklostyl česky)       73 

 

170.  Časť rozhlasových správ z Moskvy počas vlasteneckej vojny 1943–44   50 
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