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Zbierka SNP 

 

Inventárny súpis 



1 Bibliografia k Slovenskému národnému povstaniu.  
 č. p. 3 849/53 
 
2 Bibliografia k Slovenskému národnému povstaniu. 
 č. p. 5 156/53 
 
3 Zoznam literatúry k Slovenskému národnému povstaniu. 
 č. p. 3 850/53 
 
4 Bibliografia k Slovenskému národnému povstaniu do r. 1953. 
 č. p. 5 274/53 
 
5 Zoznam literatúry k Slovenskému národnému povstaniu. 
 č. p. 3 737/53 
 
6. Kultúrna tvorba o SNP. 
 č. p. 3 628/53 
 
7 Časopis Tvorba (7. – 8. číslo o literatúre k SNP). 
 č. p. 5 157/53 
 
8 „Konečne pred prahom serióznej práce“ - článok o odboji a úlohách  

Ústavu Slovenského národného povstania. 
č. p. 3 631/53 

 
9 „Pučisti“ – novela s tematikou Slovenského národného povstania.  
 - napísal V. K. Znievčan. 
 č. p. 3 011/53 

 
10 V. Kúžel – Znievčan: „Všade nepriateľ“ – práca s tematikou SNP. 
 č. p. 5 214/53 
 
11.  A. I. Nedorezov: Národnooslobodzovacie hnutie českého a slovenského ľudu  

proti nemecko-fašistickej okupácii v rokoch 1939 – 45. 
 č. p. 5 276/53 
 
12 Materiál z vedeckej konferencie o Slovenskom národnom povstaní  
 (8. – 9. 12. 1953 v Bratislave). 
 
13 Tézy k 10. výročiu Slovenského národného povstania 
 - vydal ÚV KSS v auguste 1954. 
 č. p. 13. 360 
 
14 Libreto k výstave o SNP, inštalovanej v r. 1954. 
 
15 Informatívna správa o priebehu výstavy „10. výročie dukelských bojov“ 
 - libreto výstavy bojov o Dukelský priesmyk. 
 
16 Libreto k výstave „Košický vládny program“ – inštalovanej v r. 1955. 
 



17 Gustav Goráč: „Udalosti, ktoré predchádzali vojne“ – prednáška, 5 strán. 
 
18 Štúdia: „Slovenské národné povstanie, ako príspevok k spojeneckému víťazstvu“. 
 č. p. 3735, 3738, 3622, 5140, 17917 
 
19 Juraj Vámoš: „K výročiu vypuknutia Slovenského národného povstania“. 
 č. p. 3508/53 
 
20 Štúdia: „SNP – slávny boj ľudu za slobodu“. 
 č. p. 3301/53 
 
21 Článok: “Piliere Slovenského národného povstania“. 
 - výstrižok z novín „Ľud“, 26. 8. 1950 
 č. p. 11.103/55 
 
22 Rudolf Strechaj: „Dnes i v budúcnosti“. Článok v časopise „Svet práce“ z 31. 8. 1950. 
 
23 A. Bachnár: „Sovietska pomoc Slovenskému národnému povstaniu“. Výstrižok  
            z Pravdy 27. 8. 1950. 
 č. p. 11 258/55 
 
24 Fotokópia mapky – prehľad Slovenského národného povstania (rok 1944). 
 č. p. 11 102/55 
 
25 Článok „Protinemecký boj Slovákov“. Výstrižok z Pravdy 29. 1. 1946. 
 
26 „Odkaz Slovenského národného povstania“- uverejnené v časopise Smena 28. 8. 1952. 
 č. p. 3 518/53 
 
27 „Idey Slovenského národného povstania víťazia“ - uverejnené v Práci roku 1952. 
 č. p. 3 515/53 
 
28 „Verní odkazu Povstania – vpred za socializmus a mier“- článok z Pravdy 29. 8. 1952. 
 č. p. 3 516/53 
 
29 Úvaha: „Niekoľko slov o Slovenskom národnom povstaní“ (strojopis). 

č. p. 3 502/53 
 
30 „Odkaz Slovenského národného povstania v mierovom budovaní slovenského ľudu“  
            (článok, strojopis). 

č. p. 3 504/53 
 
31 „K výročiu vypuknutia Slovenského národného povstania“ - článok, strojopis, 11 strán. 
 č. p. 3 506/53 
32 Ján Gronský: „Šesť rokov po Slovenskom národnom povstaní“- článok uverejnený   
            v časopise Česko-slovenskí svět 26. 8. 1950. 
 č. p. 3 510/53 
 
33 Zošit „Piesne nášho odboja“ (č. 1). 
 č. p. 5 218/53 



 
34 „Slovenské národné povstanie a dnešok“ – článok. 
 č. p. 3630/53 
 
35 „O Slovenskom národnom povstaní“ - výstrižok z Ľudových novín, 26. 3. 1949. 

č. p. 3 576/53 
 
36 Štúdie o Slovenskom národnom povstaní vypracované na PIO. 
 č. p. 3 573/53 
 
37 Prednáška o Slovenskom národnom povstaní. 
 č. p. 3 707/53 
 
38 Poznámky zahraničných účastníkov povstania (rukopis, fotokópia, rok 1945). 
 č. p. 7 717/53 
 
39 Článok o Slovenskom národnom povstaní (strojopis). 

č. p. 3 740/53 
 
40 „Význam Slovenského národného povstania v rámci ČSR“ - článok uverejnený  
            v časopise Odkaz, roč. I., č. 7, 7. 6. 1946. 
 č. p. 3 710/53 
 
41 Štúdie o priebehu Slovenského národného povstania- vypracoval V. odbor   
            Povereníctva informácií v roku 1945. 
 č. p. 3 836/53 
 
42 „Ako podporovali spojenci povstanie“- článok uverejnený v Pravde 1. 2. 1948. 
 č. p. 5 198/53 
 
43 František Oktávec (Vladimír Dunoš): „Záujem o povstanie v Sovietskom zväze“ -  
            uverejnené v Zborníku Ústavu SNP č.4/1, II. časť – správy. 
 
44 „Slovenské národné povstanie“ - článok určený pre maturantov v roku 1949. 
 č. p. 3 621/53 
 
45 „Banskobystrické povstanie Slovákov proti fašistickému Nemecku  

v auguste 1944“ (článok). 
č. p. 3 522/53 

 
46 Emil Molnár – Pršanský: „Psychologický význam Povstania“ (článok). 
 č. p. 3 570/53 
 
47 „Ženy v práci počas národného povstania“ (článok). 

č. p. 3 526/53 
 
48 Juraj Vámoš: „K výročiu vypuknutia Slovenského národného povstania“- článok, 

strojopis, 10 strán. 
 č. p. 3 505/53 
 



 
 
49 Články s tematikou SNP a koncentračných táborov uverejnené v Pravde 7. 4. 1946. 

č. p. 11.107/55 
 
50 Výpis z brožúry „Povstanie“. 
 č. p. 3 690/53 
 
51 „Dnešný pohľad na Povstanie“ – článok Františka Oktavca z 50. rokov. 
 č. p. 3 629/53 
 
52 Prednáška Františka Oktavca na tému „Slovenské národné povstanie“. 
 č. p. 13.184/55 
 
53 Štúdia Františka Oktavca: „Slovenské národné povstanie“ a sprievodný list Min.  
            informácii – povereníkovi SNP pre informácie (11. 8. 1945) 
 č. p. 3.703/53 
 
54 Úryvky z rukopisu J. Keveša: „Sklabiňa v Slovenskom národnom povstaní“. 
 č. p. 3 985/53 
 
55 Pozdravný list ružomber. okresu pri príležitosti osláv II. výročia SNP v Bratislave. 
 č. p. 3 879/53 
 
56 „Vyznamenaní čs. partizáni“ – článok. 
 č. p. 3 609/53 
 
57 Pozdravný list z príležitosti položenia základného kameňa SNP na „Hrádku“ pri  
            Martine 25. augusta 1946. 
 č. p. 3 880/53 
 
58 „Sviatok partizánskych obcí Hor. Liptova“   - článok uverejnený 6. 6. 1946 v časopise  
            Bojovník. 
 č. p. 11.268/53 
 
59 Pozdravný list žilinského okresu pri príležitosti osláv II. výročia SNP v Bratislave. 
 č. p. 3 874/53 
 
60 Článok o Banskej Bystrici a Slovenskom národnom povstaní - zverejnený  
            v talianskom časopise „L´Unitá“ dňa 31. 8. 1948. 
 č. p. 3 748/53 
 
61 Článok Paula Moraudiho o Slovenskom národnom povstaní - uverejnený v talianskom  
            časopise Vie Nuove 5. 9. 1948. 
 č. p. 3 746/53 
 
62 Článok o Slovenskom národnom povstaní a živote slovenského ľudu - uverejnený vo  
            francúzskom časopise Les Lettres francaisses 2. 9. 1948. 
 č. p. 3 747/53 
 



63 Článok o prejave André Martyho na tému Košický vládny program a o jeho  
návšteve v ČSR – uverejnený vo francúzskom časopise L´Humanite 30. 8. 1948. 
č. p. 3 744/53 

 
64 Článok o Slovenskom národnom povstaní - uverejnený vo francúzskom časopise Le  
            Monde 2. 9. 1948. 
 č. p. 3 743/53 
 
65 Článok – správa o účasti André Martyho na oslavách výročia SNP v Košiciach, 
 uverejnený vo francúzskom časopise Ce Soír 18. 8. 1948. 
 č. p. 3 742/53 
 
66 Francúzsky časopis „Informations tchécoslovaques“ z 28. augusta 1948. 
 č. p. 3 741/53 
 
67 Článok: „Oslavy Slovenského národného povstania v zahraničí“ -  o oslavách SNP  
            v Bukurešti roku 1948. 
 č. p. 3 734/53 
 
68 Chronologický prehľad udalostí vzniku a priebehu SNP. 
 
69 So Sovietskym zväzom sme zvíťazili v Povstaní – zvíťazíme aj v boji za mier,  

za socializmus (osnova referátu k V. výročiu osláv Slovenského národného povstania). 
 č. p. 3.307/53 
 
70 Správa o budovaní „Cesty mieru“ a pamätníka SNP v Banskej Bystrici v r. 1950. 
 
71 Výzva k akvizícii u dokumentačného materiálu k dejinám KSČ a SNP (r. 1951). 
 
72 Prejav plk. Jána Zemana o Slovenskom národnom povstaní a o činnosti a úlohách  
            SPB, prednesený na zhromaždení bratislavských odbojárov v auguste 1950  
            - uverejnený v dennej tlači 6. 8. 1950.  

č. p. 3 852/53 
 
73 Prednáška Juraja Špitzera: „O zradnej úlohe buržoázno-nac. kliky v SNP“. 
 č. p. 13.044/55 
 
74 Miro Hysko: „Slovenské národné povstanie“. 
 č. p. 3 503/53 
 
75 Dokumentačné a študijné spravodajstvo ČSTK pri príležitosti ôsmeho výročia SNP 
 na tému „Slovenské národné povstanie (29. aug. 1944 – 29. aug. 1952). 
 
76 „Slovenské národné povstanie“ – osnova prednášky k 8. výročiu Povstania - vydal  
             Zväz protifašistických bojovníkov v roku 1952. 

č. p. 13 183/55 
 

77 „Zoznam publikácií o SNP“, ktoré zaslali Dorote Thomsonovej v USA roku 1947. 
 
 



 
78 Por. Jiří Doležal: „K 8. výročí Slovenského národního povstání“. 
 č. p. 3 511/53 
 
79 Prejav s. Širokého na slávnostnom zasadaní SNR pri príležitosti 8. výročia SNP.  

(30. 8. 1952), č. p. 3 519/53 
 
80 Rozhlasové vysielanie k 1. výročiu SNP – podľa spomienok Daniela Krajča, Ivana  
            Balku a Juraja Holcika z B. Bystrice o boji proti fašizmu v SNP r. 1944. 
 č. p. 3.569/53 
 
81 Materiál o povstaní pre cudzojazyčné vysielanie rozhlasu (ZSA). 
 č. p. 3 883/53 
 
82 Články o SNP pre anglickú tlač. 
 č. p. 5143/53 
 
83 „Sovietsky zväz a Slovenské národné povstanie“ - článok Jura Bránika, uverejnený  
            v Pravde 28. augusta 1945. 
 č. p. 3844/53 
 
84 Článok „Od povstania po oslobodenie“ uverejnený v Národnej obrode 24. 8. 1946. 
 č. p. 5004/53 
 
85 „Oslavy I. výročia oslobodenia Banskej Bystrice ČA“- článok z Hlasu ľudu, oblast.  
            orgánu KSS vo Zvolene z 25. 8. 1945. 
 č. p. 5005/53 
 
86 Vytrhnutý list z brožúry o plánoch vybudovania modernej Banskej Bystrice. 
 č. p. 5.006/53 
 
87 „Palmu povstania nechajme B. Bystrici“ – článok uverejnený v Hlase práce 1. 9. 1946. 
 č. p. 5.007/53 
 
88 „A Bystrica je navždy naša“ - článok Pavla Styka uverejnený v Národnej obrode  
            z 26. 3. 1946. 

č. p. 5.009/53 
 
89 „Banská Bystrica, stredisko národného povstania“ – článok k výročiu  

oslobodenia Bystrice ČA, uverejnený v Demokratických hlasoch č. 35, r. 1946. 
 č. p. 5010/53 
 
90 Časopis „Banskobystrická Vatra“ roč. II. č. 41. 
 č. p. 5 114/53 
 
91 Články o povstaní venované 1. výročiu SNP - uverejnené v časopise Vatra  
            29. aug. 1945. 
 č. p. 5115/53 
 
 



 
92 Článok Dr. Dionýza Blaškoviča o činnosti štátnej mikrobiologickej stanice  

v B. Bystrici počas Slovenského národného povstania. 
 č. p. 5.522/53 

 
93 Články a fotografie z odhalenia pomníka padlým hrdinom ČA v B. Bystrici  

(24. 6. 1945). 
č. p. 5 142/53 

 
94 „Posledné hodiny okupácie“ – článok o oslobodení B. Bystrice (25. 3. 1945). 
 č. p. 5.003/53 
 
95 „Nový zástoj Banskej Bystrice“ – spomienky Gustava Zemana, člena SNR. 
 č. p. 5002/53 
 
96 Výpis zo zápisnice zo zasadnutia MNV v Závadke nad Hronom, okres Brezno,  

na ktorom sa prejednávala otázka prípravy osláv SNP v Závadke (13. 8. 1945). 
 č. p. 10.618/55 
 
97 Slávnostné číslo časopisu „Horehronie“, ktoré vyšlo v Brezne nad Hronom v r. 1945 

na počesť 1. výročia SNP a sprievodný list predsedu MNV v Brezne nad Hronom. 
 č. p. 3.531/53 
 
98 Články o oslavách prvého a druhého výročia Slovenského národného povstania  

(vo fotokópiách). 
č. p. 18.521/56 

 
99 Štúdia o Slovenskom národnom povstaní od Dr. Juraja Šujana, napísaná roku 1946. 
 č. p. 3.835/53 
 
100 Rukopisné poznámky zo Slovenského národného povstania v r. 1944. 
 č. p. 17.933/56 
 
101 Dokumentačné záznamy o jednotlivých obciach, ktoré sa zúčastnili Slovenského  

národného povstania (okresy: Lučenec, Modrý Kameň, Krupina, Nová Baňa). 
 č. p. 12.726/55 
 
102 Záznamy (poznámkový zošit) o protifašistickom boji nášho ľudu v rokoch 1938 - 1944  
            (pravdepodobne od M. Kropiláka). 
            č. p. 3513/53 
 
103 Prejav M. Kropiláka, ktorý predniesol na oslavách SNP v Bukovci v r. 1950. 
 č. p. 3.851/53 
 
104 Citáty z prejavov významných osobností o Slovenskom národnom povstaní. 
 č. p. 3.846/53 
 
105 Rôzne poznámky o priebehu Slovenského národného povstania, návrhoch pomníkov  
            a pod. (pravdepodobne od M. Kropiláka). 
            č. p. 3.709/53 



 
106 Článok M. Kropiláka: „Partizánske hnutie na Slovensku“ (boje o Telgárt).  
 č. p. 3837/53 
 
107 Časopis TRUD z 30. augusta 1949, v ktorom je uverejnený článok Fr. Zubku  
            k piatemu výročiu SNP. 
            č. p. 3678/53 
 
108 Článok Klementa Gottwalda: „K národno-oslobodzovacej vojne na Slovensku“ 
 - uverejnený v Moskovskej Pravde v septembri 1944.  
             č. p. 14.292/55 
 
109 Podrobný program osláv 5. výročia Slovenského národného povstania vo Zvolene  
            v dňoch 26. až 27 augusta 1949 (brožúra). 
            č. p. 14.293/55 
 
110 Prejavy, články a spravodajské relácie k piatemu výročiu SNP v roku 1949. 
 č. p. 14.294/55 
 
111 Oslavy 5. výročia Slovenského národného povstania (prezident republiky Klement  

Gottwald na Slovensku), program osláv 5. výročia SNP, správy ČTK o priebehu osláv, 
prejavy verejných činiteľov, uverejnené v dennej tlači. 
č. p. 14.295/55 

 
112 Článok I. Udaľcova o Slovenskom národnom povstaní v r. 1944, uverejnený  

v mesačnom žurnále Slovanského komitétu SSSR „Slavjané“ v auguste 1949. 
 č. p. 17.992/56 
 
113 Správa o oslavách 5. výročia SNP, uverejnená v časopise Krasnaja zvedza 30. 8. 1949. 
 č. p. 3.677/53 
 
114 Správa o zasadaní Ústavu slavistiky akadémie vied SSSR pri príležitosti výročia  

Slovenského národného povstania (26. 10. 1949). 
č. p. 676/53 

 
115 Dve čísla (8, 10) časopisu Slovenského výboru SSSR „Slaviane“ s článkami o SNP 
 (8. 8. 1949 a 10. 10. 1949). 
            č. p. 3.679/53 
 
116 Výstrižky z novín s problematikou SNP, prípis správcu robotníckej sociálnej  
            poisťovne vo veci ošetrenia poranených. 
 
117 Prehlásenie Komunistickej strany Slovenska z 2. septembra 1944, prihláška do KSS  
            z obdobia SNP. 
 
118 Prednáška V. Plevzu k 25. výročiu SNP v slovenčine, ruštine, nemčine, angličtine,  
            španielčine, francúzštine. 
 
119 Telegram – rozkaz pre vojsko v období SNP, aby dôstojníci a poddôstojníci regulárnej  
            armády nosili hodnosti označené tak, ako v slovenskej armáde. 



 
120 Zápisnice zo zasadania komisie SNP z rokov 1958, 1959, 1960. 
 
121 Pokyny na zbieranie materiálu k SNP. 
 
122 Grafické znázorňovanie partizánskych bojov v období SNP – fotokópie máp. 
 
123 Protokol z rokovania poroty o posudzovaní súťažných návrhov na architektonické  
            vyriešenie Pamätníka SNP v Banskej Bystrici. 
 
124 Pripomienky k tézam k 15. výročiu SNP. 
 
125 Materiál z konferencie k 15 výročiu SNP. 
126 Úloha ozbrojeného boja v národnej a demokratickej revolúcii na Slovensku  

- tézy, štúdia. 
 
127 Prezenčná listina a zoznam účastníkov konferencie k 15. výročiu SNP. 
 
128 Materiál z činnosti organizačnej komisie pre prípravu vedeckej konferencie  

k 15. výročiu SNP. 
 
129 Neúplný materiál z vedeckej konferencie k 30. výročiu SNP v Banskej Bystrici        
            v dňoch 26. – 28. marca 1974; brožúrky Revolučný odkaz najmä mladým súdruhom; 
 letáky z obdobia SNP „Smrť nacistom“ a „Priepustka“. 
 
130 Album kresieb a písomných prác o SNP, ktorý vypracovali pionieri 5. oddielu pri ZDŠ 
 - pravdepodobne z obce Sklabiňa. 
 
131 Album kresieb a slohových úvah slovenských pionierov o SNP. 
 
132 Album fotografií, kresieb a písomných prác o SNP, ktorý vypracovali pionieri    
           z Liptova.  
 
133 Album kresieb a písomných prác o SNP od pionierov z Horehronia. 
 
134 Manifest slovenského národného výboru v Turčianskom Martine z 31. augusta 1944 
  - uverejnený v Národných novinách; časopis „Čas“ zo 17. septembra 1944. 
 
135 Kronika – album o SNP. 
 
136 Album kresieb a písomných prác o SNP. 
 
137 Album fotografií, kresieb a písomných prác o SNP. 
 
138 Stránkové korektúry publikácie „Dokumenty o SNP“ (Prečan, od 1 - 590 dokumentov) 
 a súpis týchto dokumentov vypracovaný bývalými pracovníkmi ÚD KSS. 
 
139 Prepis šifrovaných správ Moskva – Praha z 8. 3. a z 29. 3. 1944 o politickej situácii  

a prípravách povstania na Slovensku. 
 



140 Šifrované správy Moskva – Kyjev (prepis z augusta – septembra 1944)  
o príprave a priebehu SNP. 

 
141 Prepis šifrovaných správ a telegramov zo septembra a októbra 1944 medzi Šmidkem,  
            Švermom, Gottwaldom a Laušmanom o politickej situácii  a zlučovacom zjazde KSS  
            a SD v Banskej Bystrici v septembri 1944. 
 
142 Odpisy telegramov „Slovensko - Moskva“ (Šmidke, Gottwald, Kolár, Slánsky, Hečko) 
 zo septembra 1944 o vytvorení Hlavného štábu partizánskych oddielov na Slovensku  

a o vyžiadaní posily a zbraní pre partizánov. 
 
143 Odpisy telegramov „Slovensko – Moskva“ (Gottwald, Firlinger, Šmidke) 

z októbra 1944 o zložení SNR. 
 
144 Odpisy telegramov „Moskva – Slovensko“ (Šverma, Gottwald, Pogromenko) z okt. 

1944 – februára 1945 v politickej a bojovej situácii na povstaleckom území Slovenska. 
 
145 Telegrafické správy „Moskva – Slovensko“ (Asmolov, Slánsky, Gottwald, Schramm, 

Pogrebenko, Baranov) o politickej situácii povstaleckých gojov, otázka vytvorenia 
pracovného výboru KS Slovenska, postavení Slovákov v novej ČSR a i.  
(január – apríl 1945). 

 
146 Odpisy telegramov a šifrovaných správ „Moskva – Slovensko“ (Slánsky, Asmolov,  

Pogrebenko, Schramm, Gottwald, Husák, Šmidke, Šverma) o bojových pozíciách 
povstalcov, žiadaní vojenskej výzbroje a výstroje pre povstalcov; 

 inštrukcie o započatí útoku povstalcov, odpoveď na požiadavku SNR  
(január – marec 1945). 

 
147 Odpisy telegramov a šifrovaných správ „Moskva – Slovensko“ (Pogrebenko, Gottwald  

– Slánsky, Asmolov) v pridelení rádiovysielačky L. Novomeskému, prípravách na  
začatie rokovania s Benešom o vytvorení prvej domácej vlády, činnosti delegácie SNR 
v Košiciach, inštrukcie pre prácu straníckeho centra v Košiciach, návrh na 
vyznamenanie Bovkuna, Šrama a Lichnera, dotazy na zatknutých súdruhov 
a nabádanie na ich vyslobodenie (január – február 1945). 

 
148 Odpisy telegramov a šifrovaných správ „Moskva – Slovensko“ o začlenení partiz.  
            oddielov do čs. armády, príprave dekrétu o národných výboroch, bojovej situácii  
            povstalcov, nadviazaní kontaktu s biskupom za účelom získania masy katolíkov pre  
            revolúciu (október 1944 – február 1945). 
 
149 Odpisy telegramov Klementa Gottwalda Husákovi, Slánskemu, Bašťovanskému  

a Asmolovi z decembra 1944; smernice ako zabezpečovať partizánsku vojnu do  
príchodu ČA a nedovoliť ustupujúcim fašistom ničiť národný majetok. 

 
150 Odpisy telegramov (Gottwald, Slánsky, Strogač, Bovkun, Dimitrov) o príprave  

a priebehu SNP (august – september 1944). 
 
 
 
 



 
151 Odpisy telegramov medzi Švermom, Gottwaldom, Dimitrovom, Lanšmanom,  

Fierlingerom, Slánskym, Kopeckým, Schramom, Bovkunom, Andrejevom o vojenskej  
situácii na Slovensku, partizánskych bojoch, zjazde závodných výborov 15. sep. 1944, 
činnosti štátu I. ukrajinského frontu, pôsobnosti a kompetentnosti SNR, zániku  
Viestovej armády (október – november 1944). 

 
152 Odpisy telegramov Asmolova, Slánskeho, Švermu, Laušmana, Povkuna, Veličku,  

Sečanského, Andrejeva, Gottwalda, Přikryla, Schramma o partizánskych bojoch na  
Slovensku, príchode nemeckého štábu do Banskej Bystrice 30. 10. 1944 a o aktivite  
HG, zajatí Viesta a Goliana, prechode Šmidkea do ilegality, spojení partizánov pod  
Chabencom s brigádou plk. Asmolova, prechode Slánskeho do ilegality, pohybe  
partizánskych skupín a vojska v okolí Novej Bane a Zlatých Moraviec, pobyte Bacílka  
a Čulena v okrese Brezno, v oddiele Sadilenko (november – december 1944). 

 
153 Odpisy telegramov Gottwalda, Švermu, Slánskeho, Šmidkeho o práci národných  

výborov, politickej a vojenskej situácii na Slovensku, vyžiadaní informačného  
materiálu z Moskvy, partizánskych akciách, organizovaní národnej revolúcie, 
operatívnom podriadení partizánskych oddielov Viestovi – rozkaz Koneva – čo sa javí  
ako nesprávne rozhodnutie (október 1944). 

 
154 Správa štábu part. hnutia pri Vojenskej rade 1. Ukrajinského frontu z 5. 1. 1945  

Dimitrovovi a Gottwaldovi (mikrofilm – 9 políčok). 
 
155 Prepis šifrovaných správ nemeckých fašistických vojenských úradov z januára 1945  

o partizánskych bojoch, politickej situácii na Slovensku. 
 
156 Prepis tajných šifrovaných správ nemeckých fašistických orgánov z decembra 1944  

o vojenskej situácii a bojoch partizánov s fašistickým vojskom. 
 
157 Prepis správy K. V. Müllera o svojich dojmoch zo Slovenského národného povstania 
 9. decembra 1944. 
 
158 Prepis šifrovaných správ fašistických orgánov na Slovensku o bojovej situácii 

partizánov s fašistickým vojskom; správy o postupe a bojových akciách nemeckých 
vojsk (december 1944). 

 
159 Prepis správy Dr. Gerkeho – Gestapu, SS-Obergruppenführerovi Frankovi, veliteľovi 

Sipo a SD Dr. Weimanovi o rádiovom spojení Londýn – Slovensko (rádiové správy 
MBM – linka 5013 Londýn – Slovensko, bojové pokyny pre partizánske skupiny), 
september – október 1944. 

 
160 Dešifrované rádiové správy Londýn – Slovensko vysielané na linkách 5013 a 5019, 

pokyny k bojovým akciám partizánov (september – október 1944), správy zachytené 
a odovzdané gestapu a ostatným fašistickým orgánom v Berlíne, Prahe a v Bratislave. 

 
 
 
 
 



 
161 Prepis správ „večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska“ z novembra 1944 

o vojenskej a politickej situácii na Slovensku, o bojových pozíciách fašistických vojsk 
a partiz. bojových akciách; bleskový ďalekopis (odpis) SS-Obersturmbannführera         
Dr. Witisku zo 17. a 18. novembra 1944 o akciách partizánov brigády Suvorova, Jána 
Žižku a partizánov v priestore Sitno, Kremnica a Žilina. 

 
162 Prepis šifrovanej správy o rádiovom spojení medzi Londýnom a Protektorátom pre 

Gestapo, veliteľa Sipo a SD, šéfa pohotovostnej skupiny H Sipo a SD z 12. 11. 1944; 
 Prepis – rádiové depeše MBM linka 3020 Londýn – Protektorát (pokyny na bojové 

akcie partizánov), júl – august – september – október 1944. 
 
163 Prepis šifrovanej správy pohotovostnej skupiny H PS 933 SS – Stubsf. a radcovi 

Pommeringovi a veliteľovi Sipo a SD SS-standartenfůhrerovi Weinmanovi 
o rozpustení Národného výboru a SNR v Banskej Bystrici z 21. 10. 1944; 

 záznam správy o činnosti propagandistickej skupiny Slovensko, nasadenej na 
Slovensku po čiastočnom potlačení SNP; prepis šifrovanej správy o situácii na 
Slovensku a pracovnom nasadení obyvateľov v závode (zbrojovka Považská Bystrica 
a Dubnica nad Váhom), 10. 10. 1944. 

 
164 Prepis šifrovaných správ vojenského splnomocnenca nemeckého štátneho ministra pre 

Čechy a Moravu o politickej a vojenskej situácii na Slovensku, o bojových akciách 
fašistických vojsk a bojovom postavení partizánov (november 1944); 

 prepis správ „večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska“ z novembra 1944 
o politickej a vojenskej situácii na Slovensku, pohybe partizánskych skupín, budovaní 
fašistického opevnenia, bojových akciách hitlerovských vojsk, ukoristení zbraní 
a munície, zásob pohonných hmôt, rušňov a vagónov, zajatí partizánov a ich 
odtransportovaní do zajateckých táborov v Nemecku (november 1944). 

 
165 Prepis šifrovaných správ „večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska“ z októbra 

1944 o politickej a vojenskej situácii na Slovensku, útoku nemeckých okupačných 
vojsk, postavení a presune partizánskych skupín, ukoristení zbraní hitlerovským 
vojskom. 

 
166 Prepis tajnej správy a ďalekopis pohot. skupiny H-FS R. SS-Obergruppenfůhrerovi 

Frankovi, veliteľovi Sipo a SD v Prahe a SD – LA v Prahe o zložení a činnosti 
slovenskej propagandistickej skupiny, o hodnotení činnosti partizánskych skupín a ich 
ústredného vedenia v Banskej Bystrici (október 1944); 

 prepis „úvahy o nutných záveroch parlamentu“; prepis prísne dôvernej správy 
odpočúvacej služby o vysielaní Londýn – Slovensko (rozkaz prezidenta Beneša 
československým vojakom pri príležitosti výročia vzniku ČSR); 

 smernice (fašistov) pre prezidentov prejav po predpokladanom dobytí B. Bystrice; 
 správa nemeckého veliteľa o dobytí (hitlerovským vojskom) Banskej Bystrice; 
 ďakovný list Franka generálovi polície Höflemu, nemeckému veliteľovi Slovenska  

za obsadenie Banskej Bystrice (október 1944). 
 
167 Šifrované správy – prepis nemeckých fašistických orgánov na Slovensku o bojoch  

medzi partizánmi a 18. obrnenou SS-divíziou (október 1944). 
 
 



 
168 Prepis šifrovaných správ – hlásenie veliteľa komanda ZbV, Pohotovostnej skupiny                 
            H v Bratislave, Nemeckého veliteľa Slovenska o bojovej situácii na Slovensku, stave  

opevňovacích prác na rieke Váh, Československej légie pod vedením kpt. Surovčáka,  
partizánskych akciách a presunoch, útočnej 18. obrnenej SS-divízie (október 1944). 

 
169 Odpis výpovede zajatca II. čs. paradesantnej brigády o organizovaní a mieste pobytu  

tejto brigády; šifrované správy nemeckých fašistických orgánov o partizánskych 
bojoch, presunoch a postavení, bojovej situácii na Slovensku v októbri 1944. 

 
170 Prepis šifrovaných správ nemeckých fašistických orgánov na Slovensku o vojenskej  

situácii na Slovensku, partizánskych bojoch a presunoch v októbri 1944; 
záznam londýnskeho vysielania o príchode delegácie SNR do Londýna a  
o vyhlásení generála Ludvíka Svobodu po prekročení čs. hraníc (október 1944). 

 
171 Prepis šifrovanej správy o obsadení Banskej Bystrice hitlerovskými vojskami po  

čiastočnom potlačení SNP; situačné správy nemeckých vojenských orgánov na  
Slovensku o partizánskych bojoch s hitlerovcami, ruských ofenzívnych plánoch,  
transporte továrne z Ružomberku do Nemecka (október 1944). 

 
172 Správa o obsadení Banskej Bystrice nemeckými vojskami po čiastočnom potlačení  

SNP (október 1944). 
 
173 Prepis šifrovanej správy „Cesta zarúbaná“ o ceste ministra londýnskej vlády do Prahy  

(október 1944). 
 
174 Správa nemeckého veliteľa na Slovensku o politickej a vojenskej situácii na Slovensku 
 (október 1944). 
 
175 Prepis šifrovanej správy „Ruské ofenzívne plány“ (október 1944). 
 
176 Prepis šifrovanej správy „Situačná správa o partizánskych skupinách na Slovensku“ 
 (október 1944). 
 
177 Správa nemeckého vojenského veliteľa na Slovensku o rozložení hitlerovských vojsk  

na území Slovenska (október 1944). 
 
178 Správa nemeckého veliteľa Slovenska o vojenskej situácii na Slovensku (okt. 1944). 
 
179 Prepis šifrovanej správy o príchode delegácie SNP do Londýna (október 1944).  
 
180 Prepis šifrovanej správy londýnskeho vysielania zo 16. 10. 1944. 
 
181 Situačná správa – prepis nemeckého veliteľa na Slovensku o partizánskych bojoch 

a presunoch (október 1944). 
 
182 Večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska o situácii na Slovensku, bojoch 

partizánskych skupín s hitlerovskými vojskami v okolí Horná Štubňa, Ružomberok, 
Zvolen, Krupina (október 1944). 

 



 
183 Výťah z ranného hlásenia 540. divízie nemeckých vojsk – prepis šifrovanej správy 

spravodajského nemeckého dôstojníka (13. 10. 1944). 
 
184 Prepis šifrovanej správy spravodajského nemeckého dôstojníka o situácii na 

Slovensku, bojoch partizánov s hitlerovskými vojskami v okolí Žarnovica, Banská 
Štiavnica, Ružomberok, Kremnica, Žilina (14. 10. 1944). 

 
185 Prepis šifrovanej správy o situácii v priestore Moravská Ostrava, Karviná  

(15. 10. 1944). 
 
186 Prepis ďalekopisu Weibrechta o zamedzovaní prekročenia hraníc slovenských  

robotníkov do moravsko-ostravskej oblasti (október 1944). 
 
187 Prepis šifrovanej správy o privítaní Jána Švermu a Marka Čulena v SNR;  

výťah z č. 361 (14. 10. 1944). 
 
188 Súpis ďalekopisu nemeckých okupačných vojsk o bojovej situácii na Slovensku,  

akciách partizánov v oblasti Medzilaborce, Zvolen, Banská Bystrica, Banská Štiavnica  
(14. 10. 1944). 

 
189 Prepis ďalekopisu okupačných vojsk ríšskemu vodcovi SS o presune 18. obrnenej          
            SS-divízie, ktorý sa uskutočňoval zásluhou partizánskych akcií neuspokojivo  

(14. 10. 1944). 
 
190 Prepis šifrovanej správy nemeckého veliteľa Slovenska o bojovej situácii na  

Slovensku v priestore Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Martin, o bombardovaní 
Bratislavy, odtransportovaní časti závodu Ružomberok do Nemecka (15. 10. 1944). 

 
191 Hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska o situácii na Slovensku, počte povstaleckých 

vojsk, pristátí paradesantnej brigády v priestore Banská Bystrica, zásobovaní 
partizánov, bombardovaní štábu nemeckej divízie Tatra (16. 10. 1944). 

 
192 Záznam z výpovede zajatca – bývalého účastníka SNP o pohybe paradesantnej brigády 
 (25. 10. 1944). 
 
193 Ďalekopis šéfa BKV vyšším SS a pol. vodcom o situácii na Slovensku, pobyte 

partizánskych skupín v oblasti Prešov, Bardejov, Kežmarok, Lučenec, Rožňava, 
Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Zvolen, Žilina (16. 10. 1944). 

 
194 Ďalekopis šéfa pohotovostnej skupiny H Sipo a SD fašistickým orgánom o politickej 

a vojenskej situácii na Slovensku (16. 10. 1944). 
 
195 Prepis šifrovanej správy nemeckých fašistických orgánov o vojenskej situácii na 

Slovensku, obsadení Hornej Súče partizánmi, obkľúčení partizánov hitlerovskými 
vojakmi, pohybe partizánskych skupín na západnom Slovensku, zoskokoch 
parašutistov v oblasti Vysokých Tatier (25. 10. 1944). 

 



196 Sprievodný list fašistického orgánu na Slovensku SS-Obergruppenführerovi Frankovi, 
v ktorom oznamuje, že zasiela správu o stave opevňovacích prác na rieke Váh 
a o československej légii (24. 10. 1944). 

 
197 Správa o prechode hraníc partizánskych skupín v priestore Žilina – Moravská Ostrava, 

o snahe rozšíriť povstanie v Čechách (bez dátumu). 
 
198 Správa o stave opevňovacích prác na rieke Váh, o odchode partizánskych brigád 

z Kyjeva na front a o zložení a vyzbrojení československej légie (24. 10. 1944). 
 
199 Večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska o bojových pozíciách partizánskych 

skupín v oblasti Zvolen, Lučenec, Podkriváň, Biely Potok, Žilina; o bojovej činnosti 
18. obrnenej SS-divízie a divízie Tatra (24. 10. 1944). 

 
200 Prepis šifrovanej správy nemeckého veliteľa Slovenska o bojoch medzi partizánmi 

a hitlerovskými vojskami v priestore Lučenec, Zvolen, Necpalská dolina  
(23. 10. 1944). 

 
201 Prepis ďalekopisu šéfa BKVGN vyšším SS a pol. vodcom o sústreďovaní  

partizánskych skupín v oblasti Košice, Bardejov, Gelnica, Ružomberok,  
Banská Bystrica, Javorníky (22. 10. 1944). 

 
202 Prepis šifrovanej správy nemeckého spravodajského dôstojníka o trase pochodu  

útočnej 18. obrnenej SS-divízie (21. 10. 1944). 
 
203 Prepis šifrovanej správy nemeckého veliteľa Slovenska o bojoch medzi partizánmi  

a 18. obrnenou SS-divíziou v priestore Rimavská Baňa, Babiná, Zvolen, Banská  
Štiavnica, Žilina, Ružomberok (22. 10. 1944). 
 

204 Prepis šifrovanej správy nemeckého spravodajského dôstojníka o vojenskej situácii na 
Slovensku, čs. paradesantnej brigáde v priestore Zvolen, bojoch medzi partizánmi 
a fašis. armádou v priestore Zvolen, Hranovnica, Ružomberok, Martin (20. 10. 1944). 

 
205 Prepis bleskového telegramu nemeckého spravodajského dôstojníka na Slovensku  

o pohybe partizánskych skupín v priestore Dlhé Pole, Štiavnik, Veľká Bytča smerom  
k hraniciam Moravy (20. 10. 1944). 

 
206 Prepis telegramu šéfa BKV vyšším SS a pol. vodcom v Prahe, Breslau, Krakove,  

Viedni o bojovej situácii partizánskych skupín na Slovensku (20. 10. 1944). 
 
207 Prepis telegramu nemeckého vojenského činiteľa na Slovensku – Weibrechta o prelete  

sovietskych lietadiel z východu cez Prešov a zo severu cez Kežmarok, organizovaní  
nových partizánskych skupín pod vedením sovietskych dôstojníkov, rušení  
opevňovacích prác partizánmi, čulej prieskumnej činnosti partizánov (19. 10. 1944). 

 
208 Večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska Frankovi o bojoch medzi partizánmi  

a 18. obrnenou SS-divíziou v priestore Kráľova Lehota, o preletoch sovietskych  
lietadiel a zhadzovaní zásobovacích vakov pre povstalcov (25. 10. 1944). 

 
 



 
209 Hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska o obsadení Brezna hitlerovským vojskom  

a postupe hitlerovcov smerom na Detvu (26. 10. 1944). 
 
210 Hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska Frankovi o celkovej vojenskej situácii na 
chýba Slovensku, o zlomení hlavného odporu povstalcov, odletení čs. vlády do Ľvova,  

bombardovaní priestorov obsadených povstalcami, ukoristení zbraní partizánov. 
 
211 Prepis šifrovanej správy nemeckého spravodajského dôstojníka Frankovi o postupe  

18. obrnenej SS-divízie smerom na Banskú Bystricu (29. 10. 1944). 
 
212 Šifrovaná správa – prepis nemeckého vojenského veliteľa Slovenska o bojoch medzi  

povstalcami a 18. obrnenou SS-divíziou v priestore severne a západne od B. Bystrice,  
Zvolena, Harmanca, o ukoristení a zničení lietadiel, tankov, diel, vozidiel a zbraní  
partizánov, početných stratách povstalcov na živote, zajatých partizánov  
a prebehlíkov. 

 
213 Oznam Dr. Witisku, že nemecká strana začala akciu na získanie šatstva pre nemecké  

obyvateľstvo na Slovensku (bez dátumu). 
 
214 Blesková správa nemeckého vojenského činiteľa Dr. Witisku o prechode partizánov 

z pohoria Javorník cez hranice na Moravu, prepade jednotky mjr. Glocknera 
partizánmi, posilnení partizánskych jednotiek v priestore Bošáca a Trenčín, presune 
povstalcov na Myjavu a príprave útoku partizánov na Bánovce, bojových akciách 
v oblasti Kremnica, Ružomberok, Handlová, Prievidza, Štubňa, Zbehy, Zlaté 
Moravce, Kozárovce, Topoľčany, Hlohovec;  
správa uvádza, že bulharský cár Ferdinand bol v Svätom Rutole oslobodený a na 
príkaz ríšskeho vodcu SS dovezený do Coburgu (16. októbra 1944). 

 
215 Dešifrovaná správa Weibrechta vyšším SS a policajným vodcom o celkovej vojenskej  

situácii na Slovensku, partizánskych skupinách v priestore Bardejov, Levoča,  
Dukelský priesmyk, Poprad, Spišská Nová Ves, Brezno, B. Bystrica (21. 10. 1944). 
 

216 Dešifrovaná správa nemeckého vojenského veliteľa Weibrechta o odzbrojení žandárov  
v Žiline partizánmi a o ďalších posilách partizánov v oblasti Myjava (20. 10. 1944). 

 
217 Večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska o celkovej vojenskej situácii na 

Slovensku, bojoch partizánov s hitlerovskými vojskami v priestore Korytnica, Staré 
Hory, Košice, Liptovská Osada, Revúca, Kalište, Zvolen, o značnom počte zajatých 
povstalcov a ukoristení zbraní. 

 
218 Ďalekopis nemeckej pohotovostnej skupiny v Bratislave o páde Banskej Bystrice, 

stiahnutí sa čs. vojska a povstalcov do Harmaneckej doliny (31. 10. 1944). 
 
219 Ďalekopis o priebehu „manifestácie vďaky“ v Banskej Bystrici po obsadení mesta 

hitlerovcami (31. 10. 1944). 
 
220 Dešifrovaná správa nemeckého spravodajského dôstojníka k celkovej vojenskej 

situácii na Slovensku po čiastočnom potlačení SNP (31. 10. 1944). 
 



221 Ďalekopis šéfa pohotovostnej skupiny H – Sipo v Bratislave Frankovi, veliteľovi Sipo 
a SD Praha a veliteľovi SD a LA Praha o zložení propagandistickej skupiny, 
zabezpečení spravodajstva a odosielania písomného materiálu pomocou kuriéra, 
organizovaní „ďakovnej manifestácie“ v Banskej Bystrici, ktorú pomáhali organizovať 
aj funkcionári HG a HSĽS (25. 10. 1944). 

 
222 Pozvánky k propagandistickej skupine pre Slovensko (bez dátumu). 
 
223 Úvahy o nutných záveroch parlamentu, v ktorých budú zhrnuté body Tisovho prejavu 
 (bez dátumu). 
 
224 Prepis londýnskeho vysielania pre Československo na počesť 28. októbra;  
 armádny rozkaz č. 19 (28. 10. 1944). 
 
225 Smernice pre Tisov prejav po predpokladanom obsadení Banskej Bystrice 

hitlerovským vojskom (bez dátumu). 
 
226 List Franka generálovi polície Höflemu, nemeckému veliteľovi na Slovensku, 

v ktorom ďakuje za vojenský a politický úspech hitlerovcov na Slovensku  
(28. 10. 1944). 

 
227 List Höfleho štátnemu ministrovi Frankovi, SS-Obergruppenführerovi a generálovi  

polície v Prahe o dobytí Banskej Bystrice fašistickým vojskom (28. 10. 1944). 
 
228 Večerné hlásenie Höfleho Frankovi o celkovej vojenskej situácii na Slovensku, 

útokoch divízie Tatra na partizánske skupiny v priestore Krupina, Čremošné, 
Ružomberok (19. 10. 1944). 

 
229 Dešifrovaná správa šéfa generálneho štábu Weibrechta o sústreďovaní partizánskych 

skupín v oblasti Medzilaborce, Humenné, Vranov, Prešov, Levoča, Ružomberok 
 (18. 10. 1944). 
 
230 Hlásenie Höfleho Frankovi o prieskumnej činnosti fašistov na Slovensku, dopravení 

českej paradesantnej brigády z Krosna do priestoru Banská Bystrica, porušení 
železnice na trati Ružomberok – Žilina, leteckom útoku na Piešťany, bojových akciách 
14. SS-divízie granátnikov (18. 10. 1944). 

 
231 Ďalekopis šéfa BKV – Weibrechta vyšším SS a policajným vodcom o činnosti 

partizánskych skupín na Slovensku (16. 10. 1944). 
 
232 Ďalekopis Höfleho Frankovi a ríšskemu vodcovi SS, poľnému veliteľstvu o formovaní 

sa a príprave k boju 18. obrnenej SS-divízie (17. 10. 1944). 
 
233 Prepis šifrovanej správy nemeckého veliteľa Slovenska o bojovom zoskupení Schill 

a čulej prieskumnej a diverznej činnosti povstalcov. 
 
234 Text v nemčine pre šéfa úradu ministra (16. 10. 1944). 
 
 
 



 
235 Správa veliteľa Sicherheitspolizei a SD šéfovi úradu ministra Dr. Giesovi 

o partizánskych skupinách v priestore Bošáca, Trenčín, Bánovce, Stará Ľubovňa  
(30. 10. 1944). 

 
236 Prepis šifrovanej správy pohotovostnej skupiny H FS o rozpustení Národného výboru  

a SNR v B. Bystrici, údajnej činnosti Čatloša v prospech povstalcov (21. 10. 1944). 
 
237 Situačná správa o závode Waag – Bistritz v Považskej Bystrici (18. 10. 1944). 
 
238 Dešifrovaná správa o činnosti propagandistickej skupiny Slovensko, o jej zložení,  

využití a hlavnom poslaní (9. 11. 1944). 
 
239 Situačná správa o závode Zbrojovka v Považskej Bystrici, pohybe čs. armády 

a partizánov v priestore Papradno, zaradení cigánov do pracovného tábora v Dubnici 
(10. 10. 1944). 

 
240 Dešifrovaná správa nemeckého veliteľa Slovenska Frankovi o akcii „Poľana“  

(11. 11. 1944). 
 
241 Ďalekopis nemeckých vojenských orgánov na Slovensku Frankovi o vojenskej situácii  

na Slovensku, rozmiestnení partizánskych skupín na Slovensku, ich početnosti  
a výzbroji (10. 11. 1944). 

 
242 Správa kpt. Dr. Wildeho pobočníkovi nemeckého štátneho ministra kpt. Hoffmannovi  

o akcii „Poľana“ (10. 11. 1944). 
 
243 Tajná správa pre nemecké velenie o postavení a bojoch hitlerovských vojsk na 

Slovensku (9. 11. 1944). 
 
244 Správa nemeckého spravodajského dôstojníka pre nemecké velenie v akciách v oblasti 
 Poľana – Bukovina (8. 11. 1944). 
 
245 Správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska o bojovej akcii hitlerovcov  

v priestore Ďumbier, ukoristení zbraní a zajatí povstalcov (7. 11. 1944). 
 

246 Dešifrovaná správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska o bojoch medzi  
partizánmi a hitlerovcami v oblasti Ďumbier, odtransportovaní zajatých povstalcov,  
nájdení zabitých civilných osôb v západnej časti Nízkych Tatier (6. 11. 1944). 

 
247 Dešifrovaná správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska o prenasledovaní  

partizánov hitlerovcami, zajatí a ukoristení výstroje a výzbroje partizánov (5. 11. 44). 
 
248 Správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska Frankovi o zajatí generálov Viesta  

a Goliana, ukoristení zbraní, zajatí povstalcov a o tom, že gen. Pekník padol  
(4. 11. 1944). 

 
249 Správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska Frankovi o bojoch medzi 

partizánmi a hitlerovcami v priestore ďumbier, Poprad – Telgárt, Hranovnica - Telgárt  
 (3. 11. 1944). 



 
250 Správa nemeckého spravodajského dôstojníka o zoskupení partizánskych skupín 

v priestore ďumbier, vybudovaní zátarás na trase Kráľova Lehota – Brezno, 
odtransportovaní zajatých povstalcov do Kaisersteinbruchu (2. 11. 1944). 

 
251 Dešifrovaná správa nemeckého vojenského dôstojníka o zoskupení povstalcov na 

hrebeňoch Nízkych Tatier a severovýchodne od Detvy na Poľane (1. 11. 1944). 
 
252 Správa gestapa o rádiovom spojení medzi Londýnom a tzv. Protektorátom 
             (12. 11. 44). 
 
253 Rádiové depeše Londýn – „Protektorát zo 7. júla, 2. augusta, 15. septembra,  
            24. septembra, 30. septembra, 15. októbra. 
 
254 Rádiové depeše NPM linka 1 Londýn – „Protektorát“ z 23. augusta, 21. septembra,  

27. septembra, 29. septembra, 30. septembra, 1. okt., 10. okt., 12. okt., 19. okt. 1944. 
 
255 Správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska o posilňovaní partizánskych skupín 

vzdušnou cestou (19. 11. 1944). 
 
256 Správa nemeckého veliteľa Slovenska o útoku hitlerovských vojsk proti povstalcom 

v oblasti Valašská Belá a príprave bojovej akcie v priestore Trenčín (19. 11. 1944). 
 
257 šifrovaná správa kpt. Wilda pobočníkovi nemeckého štátneho ministra v Brne 

o prípravách partizánov na boj a ich prísune zbraní vzdušnou cestou (18. 11. 1944). 
 
258 Správa nemeckého veliteľa Slovenska kpt. Hoffmannovi o zničení železničnej trate 

v údolí Nitry partizánmi. 
 
259 Správa – úvaha nemeckej spravodajskej kancelárie o započatí činnosti partizánov 

a čiastočnom potlačení SNP (bez dátumu). 
 
260 Odpis bleskového ďalekopisu Dr. Witisku vedúcemu úradu ministra v Prahe 

o partizánskych skupinách na Slovensku, ich sústreďovaní a zvýšenej aktivite  
(17. 11. 1944). 

 
261 Odpis bleskového ďalekopisu o zoskupení povstalcov v priestore Ďumbier a ruských  

parašutistoch v priestore Kšinná, politickej situácii na Slovensku, vzrastaní  
nespokojnosti medzi robotníkmi a vplyve komunistickej agitácie (18. 11. 1944). 

 
262 Správa nemeckého spravodajského dôstojníka Frankovi o bojoch medzi povstalcami  

a hitlerovskými vojskami v oblasti Poľana (12. 11. 1944). 
 
263 Správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska o posilňovaní partizánskych skupín  

z juhovýchodu a z maďarského priestoru (14. 11. 1944). 
 
264 Správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska o zvýšenej aktivite partizánov  

v priestore Žilina, bojoch v oblasti Poľana, stave opevňovacích prác. 
 
 



 
265 Správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska o posile partizánskych skupín  

v priestore medzi Bielymi Karpatami a údolím Hronu, obkľúčení partizánov v oblasti  
Poľana, zajatí a ukoristení zbraní partizánov. 

 
266 Správa gestapa Dr. Witiskovi a Frankovi o rádiovom spojení medzi Londýnom  

a Slovenskom (20. 11. 1944). 
 
267 Rádiové depeše Londýn-Slovensko, linka 5013 a 5019 z 24. septembra, 28. septembra,  

3. októbra, 4. októbra, 18. októbra, 19. októbra, 20. októbra 1944. 
 
268 Dešifrovaná správa nemeckého veliteľa Slovenska o situácii partizánskych skupín  

v priestore Handlová – Žiar nad Hronom – Píla (9. 12. 1944). 
 
269 Dešifrovaná správa nemeckého veliteľa Slovenska Frankovi o partizánskych  

skupinách (8. 12. 1944). 
 
270 Správa nemeckého veliteľa Slovenska Frankovi o poškodení železničnej trate po  

bombardovaní a obmedzení prepravy nemeckých transportov (7. 12. 1944). 
 
271 Správa nemeckého veliteľa Slovenska Frankovi o deštrukčnej činnosti partizánov  

a postupe úderných fašistických skupín proti partizánom (5. 12. 1944). 
 
272 Správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska Frankovi o vojenskej akcii  

v priestore Piešťany – Nové Mesto nad Váhom. 
 
273 Správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska veliteľovi vojenského okruhu  

Čechy a Morava o prieskumnej činnosti divízie Tatra, bojoch medzi hitlerovskými  
vojskami a povstalcami v priestore Piešťany – Nové Mesto nad Váhom,  
zajatí posádky amerického lietadla (3. 12. 1944). 

 
274 Správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska Frankovi o vojenskej situácii na  

Slovensku, bojoch v priestore Brezno – Polomka – Heľpa, Telgárt, Zvolen, Lučenec,  
Piešťany, Nové Mesto nad Váhom (2. 12. 1944). 

 
275 Správa nemeckého vojenského veliteľa veliteľovi vojenského okruhu Čechy a Morava  

o započatí akcií 154. poľnej výcvikovej IV. divízie a divízie Tatra (29. 11. 1944). 
 
276 Správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska veliteľovi vojenského okruhu  

Čechy a Morava o prenasledovaní povstalcov nemeckým vojskom (28. 11. 1944). 
 
277 Správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska veliteľovi vojenského okruhu  

Čechy a Morava o ukončení vojenskej akcie v priestore Banská Štiavnica, zajatí  
partizánov, medzi ktorými boli Francúzi, Maďari, Rumuni, Slováci a ženy  
(27. 11. 1944). 

 
278 Správa nemeckého vojenského veliteľa veliteľovi vojenského okruhu Čechy a Morava  

o bojoch medzi partizánmi a hitlerovskými vojskami v priestore Trenčín, zaistení  
2 350 civilov, ukoristení zbraní a munície (26. 11. 1944). 

 



279 Ďalekopis nemeckého vojenského veliteľa Slovenska Frankovi o prípravách prepadu  
partizánskej skupiny v priestore západne od Trenčína a prepade partizánskej skupiny  
Jána Žižku (24. 11. 1944). 

 
280 Ďalekopis nemeckého vojenského veliteľa Slovenska Hoffmannovi o započatí  

vojenskej akcie hitlerovských vojsk proti povstalcom východne od Trenčína  
(24. 11. 1944). 

 
281 Ďalekopis obersturmbannführera Geinera Frankovi o úmysle veliteľa obranného 

pásma podniknúť veľkú vojenskú akciu proti povstalcom západne od Trenčína a proti 
partizánom brigády Jána Žižku (23. 11. 1944). 

 
282 Správa nemeckého vojenského veliteľa Frankovi o dobytí frontovej čiary južne od 

Pukanca jednotkami 182. záložnej divízie a 18. obrnenej SS-divízie (30. 12. 1944). 
 
283 Správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska vojenskému splnomocnencovi 

nemeckého štátneho ministra pre Čechy a Moravu o situácii partizánskych skupín na 
Slovensku a o vojenskom zoskupení nemeckých vojsk v priestore Pezinok, Slovenské 
Rudohorie, Kremnica, Nemecké Pravno, Šahy (27. 12. 1944). 

 
284 Správa nemeckého vojenského veliteľa Slovenska o zosilnení výpadov nemeckých 

vojsk proti povstalcom v priestore Ružomberok, Považská Bystrica, Žilina, Brezno 
a o postupe partizánskych skupín v priestore Levice, Tlmače (26. 12. 1944). 

 
285 Hlásenie nemeckého vojenského veliteľa Slovenska o politickej situácii na Slovensku, 

o postavení a priebehu bojov účastníkov SNP v oblasti Pukanec a Žemberovce, o 
postavení nemeckých vojsk v priestoroch Banská Štiavnica a Šahy. 

 
286 Večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska k 18. 12. 1944 o postavení 

nemeckého frontu severozápadne od Šiah. 
 
287 Večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska z 22. 12. 1944 o vojenských 

operáciách povstalcov v oblasti Levice, Žemberovce, Pukanec a Banská Štiavnica, 
a o zvýšenej pohotovosti hitlerovských vojsk v oblasti Kozárovce, Zlaté Moravce, 
Banská Štiavnica, Prievidza, Krupina. 

 
 
288 Večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska z 21. 12. 1944 o vojenskej situácii na 

Slovensku, deštrukčných akciách partizánov v priestoroch Tisovec a Lučenec, 
bojových akciách partizánov v oblasti Nitra, Kalná, Levice, Pukanec, Banská 
Štiavnica, Krupina. 

 
289 Večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska z 20. 12. 1944 štátnemu ministrovi 

o postupe povstalcov v údolí Hrona, o ich vojenských akciách v oblasti Šiah, Levíc, 
Kalnej, Kľačian, ako aj o vojenských akciách hitlerovských vojsk pri Dudinciach 
a Leviciach, a o odtransportovaní 167. nemeckej divízie z údolia Váhu, ktorú 
vystriedala 48. pešia nemecká divízia. 

 
290 Večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska zo 17. 12. 1944 o zostrelení 3 

lietadiel nad údolím Váhu. 



 
291 Večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska zo 16. 12. 1944 o vojenskej situácii 

na Slovensku, obsadení južných hraníc nemeckou divíziou Tatra, plukom Schill 
v priestore Bratislava – Sereď – Trnava, 182. nemeckou záložnou divíziou v oblasti 
medzi Váhom a Hronom, prevzatí velenia veliteľom 18. obrnenej divízie SS nad 
pohotovostnými jednotkami armádnej skupiny Süd. 

 
292 Hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska veliteľovi vojenského okruhu Čechy 

a Morava z 15. decembra 1944 o zásobovaní partizánov pomocou lietadiel a o bojoch 
hitlerovskej brigády Dirlewanger v priestore Ipeľské Šahy. 

 
293 Hlásenie nemeckého veliteľa pre Slovensko štátnemu ministrovi zo 14. 12. 1944, že na 

Slovensku nedošlo k žiadnym mimoriadnym vojenským udalostiam. 
 
294 Večerné hlásenie nemeckého veliteľa pre Slovensko štátnemu ministrovi                      

z 13. decembra 1944 o zvýšenej bojovej činnosti partizánskych skupín v priestore 
južne od Banskej Štiavnice, Krupiny a Zvolena, ktorá súvisí so zoskokmi parašutistov;  
hlásenie o pohybe hitlerovských vojsk – pluku Schill a divízie Tatra v priestore 
neďaleko Bratislavy, o vytvorení pohyblivých nemeckých vojsk na „ochranu“ údolia 
Váhu a nasadení brigády Dirlewanger v priestore Ipeľské Šahy. 

 
295 Hlásenie nemeckého veliteľa pre Slovensko štátnemu ministrovi z 12. decembra 1944 

o vysadení parašutistov sovietskymi lietadlami v priestore Zvolen a o vojenských 
akciách 154. poľnej cvičnej divízie hitlerovcov, ktorý zabili viacerých partizánov 
a ukoristili väčšie množstvo vojenskej munície. 

 
296 Večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska z 11. 12. 1944 o nasadení útočnej 

fašistickej brigády Dirlewanger a maďarskej obrnenej divízie do bojov s partizánmi 
v priestore Ipeľské Šahy – Krupina, a o obsadení predmestia Bratislavy hitlerovským 
vojskom. 

 
297 Hlásenie nemeckého veliteľa pre Slovensko z 9. decembra 1944 o preložení útočnej 

brigády SS – Dirlewanger do priestorov Levice – Zlaté Moravce – Nitra, 
a o opatreniach hitlerovcov na udržanie si svojich bojových pozícií v oblasti 
Bratislava. 

 
298 Ďalekopis nemeckého spravodajcu na Slovensku z 29. 1. 1945 o pohybe partizánskych 

skupín v priestoroch Piešťany – Trenčín – Tisovec – Polomka  – Zvolen – Žilina – 
Ružomberok – Vysoké Tatry. 

 
299 Ďalekopis nemeckého veliteľa pre Slovensko z 24. 1. 1945 o partizánskych bojoch 

v priestoroch Ružomberok – Spišská Nová Ves – Brezno. 
 
300 Ďalekopis Úradu ministra v Prahe veliteľovi Sicherheitspolizei a SD v Brne   

z 24. 1. 1945 o počte a pohybe partizánskej skupiny Veličko, ktorá sa v januári 1945 
nachádzala v priestoroch Liptovský Mikuláš – Poprad – Ružomberok – Žilina, 
a o pohybe partizánskej skupiny Voľjanskij, nachádzajúcej sa v priestore Ružomberok. 
 
 
 



 
301 Ďalekopis nemeckého SS – Hauptsturmführer Müllera z 23. 1. 1945 o situácii na  

Slovensku, sile a pohybe partizánskych skupín, o ich vybavení, zásobovaní a činnosti 
(ďalekopis je podobný ako v inf. j. č. 300). 

 
302 Ďalekopis nemeckého šéfa BKV vyšším a politickým vodcom v Prahe a vo Viedni 

z 23. 1. 1945 o novej partizánskej skupine zo Sovietskeho zväzu, ktorá pôsobí 
v oblasti Žilina a pohorí Javorníky. 

 
303 Ďalekopis šéfa BKV/EDER St. A. U. vyšším SS a politickým vodcom z 22. 1. 1945 

o vysadení partizánskej skupiny v priestore Piešťany a o presune partizánov 
v priestoroch Nové Mesto nad Váhom, pohorie Javorníky. 

 
304 Večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska z 12. 1. 1945 o akciách partizánskych 

skupín na strednom Slovensku v priestoroch Levice a povodí Hrona, a o posilnení 
postavenia nemeckých okupačných vojsk „Pribina“. 

 
305 Večerné hlásenie nemeckého vojenského veliteľa Slovenska z 11. 1. 1945 pobočníkovi 

nemeckého štátneho ministra mjr. Hoffmannovi v Brne o zoskupení partizánov v údolí 
Hrona na maďarsko-slovenských hraniciach v sile 1 roty – 80 mužov, a o prevzatí 
evidencie pracovných síl fašistickými orgánmi v Nitrianskej doline na vybudovanie 
„obranného postavenia Pribina“. 

 
306 Večerné hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska z 8. 1. 1945 voj.  splnomocnencovi 

nemeckého štátneho ministra pre Čechy a Moravu a veliteľovi voj. okruhu Čechy 
a Morava o postavení nemeckých fašistických vojsk na Slovensku, ich výzbroji 
a výcviku vodcov a podvodcov dvoch práporov Volkssturmu. 

 
307 Hlásenie nemeckého veliteľa Slovenska vyšším vojenským nemeckým orgánom 

o obsadení obcí Breznica a Brehy partizánmi, bojoch medzi partizánmi a fašistickým 
vojskom v priestoroch Liptovský Mikuláš, kde hitlerovci zničili niekoľko menších 
partizánskych skupín a ukoristili niekoľko ľahkých a ťažkých pechotných zbraní, 
bojoch v priestore Nová Baňa – Pukanec a o vyčlenení SS-brigády Dirlewanger 
z frontu armádnej skupiny „Süd“ a jej sústredení do priestoru Prievidza – Nováky. 

 
308 Hlásenie nemeckého vojenského veliteľa z 3. 1. 1945 vyšším nemeckým vojenským 

orgánom o zaútočení partizánov na hitlerovskú hlavnú bojovú líniu v priestore 
Parndorf – Bohnice – Almas a o dobytí týchto obcí partizánmi. 

 
309 Správa Dr. Gerkeho z 22. novembra 1944 SS – gruppenführerovi Müllerovi, hlavnému 

radcovi Vitiskovi, vodcovi SS – obergruppenführerovi Frankovi a plk. polície 
Weinmannovi o sledovaní rádiového spojenia Londýn – Slovensko na vysielacích 
linkách 5013 a 5019 a odpočúvané a dešifrované správy rádiového spojenia Londýn – 
Slovensko zo septembra a októbra 1944. 

  
310 Hlásenie nemeckého vojenského veliteľa Slovenska z 21. 11. 1944 nemeckým 

vojenským veliteľom v Čechách a na Morave o presune partizánov zo Slovenska na 
Moravu a o presune nemeckej 182. záložnej divízie do ubytovacieho priestoru údolia 
Nitry a Hrona a vojenských akciách hitlerovských vojsk v priestore Drietoma – 
Bošáca. 



 
311 Správa K. V. Müllera o svojich dojmoch zo slovenského národného povstania 

a sprievodný list adresovaný Frankovi (9. 12. 1944). 
 
312 Prejav ministra národnej obrany pri odhalení pamätných dosiek gen. Viestovi 

a Golianovi v Banskej Bystrici (31. 8. 1947). 
 
313 Rukopis správy ČSTK o pobyte prezidenta Beneša na Slovensku v auguste 1945, ktorú 

chceli vydať knižne v slovenskom preklade. 
 
314 Prejav pri otváraní výstavy návrhov na vybudovanie pamätníka SNP v Banskej 

Bystrici (pravdepodobne v roku 1951). 
 
315 Osnova referátu k šiestemu výročiu osláv Slovenského národného povstania. 
 
316 Prednáška Juraja Špitzera o tzv. „buržoáznych nacionalistoch“ prednesená v Poprade 

a študovne marxizmu-leninizmu v Prahe 21. 8. 1951. 
 
317 Kniha návštev Výstavy Slovenského národného povstania v B. Bystrici v r. 1946. 
 
318 Text ďalekopisu nemeckého policajného inšpektora z 12. apríla 1945 štátnemu 

ministrovi Frankovi o deštrukčnej činnosti na trati Brno – Jihlava a obmedzení 
základnej dopravy v dôsledku zničenia dvoch železničných mostov. 

 
319 Text bleskového telegramu K. H. Franka Himmlerovi z 28. 9. 1944 o situácii na 
chýba Slovensku počas SNP. 
 
320 Záväzok Františka Šottníka a Jána Budayho na počesť 11. výročia SNP. 
 
321 Fotokópie práce o II. paradesantnej brigáde ZSSR (1986), pr. č. 20180. 
 
322 Vynášanie zbraní pre partizánov na Prašivú (1947), pr. č. 20278. 
 
 


