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Ú VO D

Nie je nijakým tajomstvom, že dejiny zahraničnej politiky určitého štátu – práve tak ako dejiny vo všeobecnosti – nemožno redu-
kovať na číru „katalogizáciu“ jednotlivých historických udalostí a faktov zoradených v časovej postupnosti. Pokus objasniť určitý
výsek minulosti len pomocou súboru rozličných základných dát v sebe skrýva úskalie aj preto, že informácie, ktoré takéto dáta obsa-
hujú, sú vždy kusé: ich výpovedná hodnota sa pritom nedá zvýšiť jednoduchým hromadením ďalších základných historických úda-
jov, ale len ich komentovaním alebo zhodnotením v tých prípadoch, keď si to ich povaha a vzájomná podmienenosť vyžaduje.

Autor tejto chronologickej príručky vychádzal pri jej príprave z uvedených skutočností, ale zároveň aj z praxou overeného poznat-
ku, že základné historické dáta samé osebe síce nemajú rozhodujúci význam pre poznanie minulosti, ale sú jeho nevyhnutným pred-
pokladom. Navyše umožňujú poukázať na tie stránky minulého vývoja – v našom prípade československej zahraničnej politiky
v rokoch 1945-1992 –, ktoré  v prácach zovšeobecňujúceho rázu (ale i v učebniciach dejepisu určených pre rozličné typy škôl) chýba-
jú, lebo ich štruktúra je nevyhnutne iná než vecné členenie a obsahová náplň chronologického prehľadu. Zatiaľ čo v syntetických prá-
cach sa v koreláciii so spracúvanou témou kladie dôraz na primeraný výber nosných faktov a čo najúplnejší popis súvislostí medzi
nimi, cieľom publikácií zaoberajúcich sa „dejinami v dátumoch“ je priniesť čo najväčšie množstvo relevantných historických dát bez
toho, aby sa pri každom uvedenom údaji obligátne poukazovalo na s ním spojené špecifické súvislosti.

Tejto praxe sa v zásade pridržiaval aj autor príručky. O širších súvislostiach uvádzaných historických dát sa zmienil iba v tých
prípadoch, keď si to ich obsah bezpodmienečne vyžadoval. Išlo najmä o udalosti, ktorých účinky boli dlhodobejšieho rázu, alebo
ktoré svojím významom podstatne ovplyvnili agendu a aktivitu československej zahraničnej politiky v sledovanom období. Námat-
kovo možno v tejto spojitosti spomenúť napríklad Marshallov plán, inváziu vojsk piatich socialistických krajín do ČSSR v auguste
1968, problémy spojené s výstavbou sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros atď. V uvedených prípadoch sa autor usiloval –
v rozsahu, ktorý je pre daný typ publikácie únosný – podrobnejšie zachytiť sled s nimi spojených udalostí a súvislostí, alebo o nich
aspoň obšírnejšie informovať.

Používateľ tohto chronologického prehľadu sa však nesmie domnievať, že v ňom nájde všetky základné historické dáta týkajúce
sa československej zahraničnej politiky v rokoch 1945-1992. Kompletná sumarizácia takýchto dát je prakticky nemožná už z technic-
kých príčin súvisiacich nielen s ich zhromaždením, ale i s následným publikovaním v rozsahu akceptovateľnom tak pre vydavateľa,
ako i používateľa. Pri prácach tohto druhu preto vždy vzniká otázka, ktoré udalosti a fakty do nich zaradiť a ktoré z nich, naopak,
vypustiť. Tak prichádza k slovu „subjektívny faktor“, t. j. názor zostavovateľa. Tento faktor je osobitne dôležitý najmä v prípade, ak
autorom príručky je jedinec, a nie kolektív pracovníkov rovnako zasvätených do daného druhu práce a pripravených i povinných –
najčastejšie formou priebežnej internej oponentúry – korigovať eventuálne nesprávne rozhodnutie týkajúce sa výberu historických
dát. Bolo, napríklad, stiahnutie sovietskych vojsk z Afganistanu na sklonku osemdesiatych rokov minulého storočia udalosťou, ktorá
stojí za krátku zmienku v chronologickej príručke k dejinám československej zahraničnej politiky v rokoch 1945-1992? V užšom zmys-
le ňou nemuselo byť, ale v širšom zmysle ňou zrejme bolo, lebo uvedený krok svedčil nielen o prehodnocovaní dovtedajších postojov
sovietskeho vedenia k závažným dobovým medzinárodným problémom, ale bol aj signálom, že Kremeľ sa pod tlakom určitých okol-
ností ocitol pred nutnosťou redukovať mocenské ambície ZSSR. Keďže tento fakt nemohol byť z hľadiska historickej perspektívy ire-
levantný ani pre československú zahraničnú politiku, autor tejto príručky sa priklonil k názoru, že o stiahnutí sovietskych vojsk z Afga-
nistanu sa v nej treba stručne zmieniť. S podobnými dilemami bolo potrené sa vysporiadať v mnohých ďalších prípadoch.

Pokiaľ ide o štruktúru práce, jej autor pokladá za potrebné uviesť, že pomerne veľké množstvo a vecná rôznorodosť údajov, ktoré
obsahuje, si bezpodmienečne vyžadovali rozdeliť ju do viacerých častí. Ich názvy zreteľne hovoria o ich obsahu a uľahčujú vyhľadá-
vanie potrebných údajov. Na ten istý účel slúži i menný register. Na tomto mieste si autor dovoľuje uviesť i niekoľko drobných prak-
tických rád, ktoré môžu používateľovi pomôcť získať o hľadanej položke čo najviac informácií. Ak má záujem zistiť si napríklad údaj
o určitej bilaterálnej zmluve uzavretej Československom s inou zmluvnou stranou, stačí mu nazrieť do časti venovanej dvojstranným
zmluvám  a v príslušnom dokumente vyhľadať požadovaný (základný) údaj (ak pozná rok uzavretia zmluvy alebo jej signatárov,
stačí mu pozrieť si príslušný rok alebo si vypomôcť nahliadnutím do menného registra). Ak bola hľadaná zmluva uzavretá v Prahe
a používateľ príručky má záujem zistiť, či zmocnenec druhej zmluvnej strany bol prijatý prezidentom republiky alebo iným vtedaj-
ším československým ústavným činiteľom, môžu mu byť nápomocné údaje uvedené v častiach týkajúcich sa prijatí hlavou štátu alebo
iným ústavným činiteľom; ak potrebuje zistiť, odkedy boli s dotyčnou zmluvnou stranou udržiavané diplomatické styky, môže mu byť
užitočná II. časť príručky. Kombináciou údajov z viacerých častí práce možno spravidla vždy získať ucelenejší súbor informácií o hľa-
danej udalosti alebo nejakom inom akte. Na druhej strane treba ešte raz pripomenúť, že limitovaný rozsah chronologickej príručky
neumožnil jej autorovi ani v najväčšej stručnosti informovať napríklad o obsahu rokovaní na zasadaniach Výkonného výboru Rady
vzájomnej hospodárskej pomoci. Tieto informácie môže záujemca nájsť buď v publikovaných dokumentoch a knižných prácach uve-
dených v zozname použitých prameňov a literatúry, alebo v niektorých prípadoch i v dobovej dennej tlači. Hľadanie mu uľahčí infor-
mácia o dátume konania príslušného zasadania alebo iného podujatia či udalosti, ktorá je v chronologickej príručke vždy uvedená.
A ešte jednu vec nemožno ponechať bez krátkeho komentára: pri veľkom množstve uvádzaných historických dát sa nedá vyhnúť
eventuálnemu omylu v datovaní niektorých historických udalostí alebo nepresnosti pri prepise mien niektorých menej známych his-
torických osobností. Jedno i druhé môže byť spôsobené buď rozpornosťou údajov uvádzaných v použitých prameňoch a nevyhnut-
nosťou prikloniť sa k jednému z nich, alebo i nedopatrením pri prepisovaní textu. Počet takýchto prípadov by však v nijakom prípa-
de nemal presiahnuť tolerovateľnú hranicu.

Autor chronologickej príručky si záverom dovoľuje vysloviť názor, že jeho práca pomôže záujemcom o československú zahranič-
nú politiku v rokoch 1945-1992 oboznámiť sa aspoň v skromnej miere i s tými jej stránkami a aktivitami, bez poznania ktorých by
obraz o nej bol neúplný a azda i skreslený.

AAuuttoorr
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Skratky názvov krajín
AĽR - Albánska ľudová republika 
BĽR – Bulharská ľudová republika 
BSSR – Bieloruská sovietska socialistická republika
(zriedkavo)
ČĽR – Čínska ľudová republika
ČSR – Československá republika (Skratka ČSR predstavu-

je tri názvy používané v rokoch 1945-1960 /t.
j. od oslobodenia republiky v máji 1945 do vyhlá-
senia Československej socialistickej republiky
v júli 1960/ na pomenovanie obnoveného štátu,
a síce názov Republika československá, Českoslo-
venská republika a Československo. Názov Repu-
blika československá sa používal pomerne zriedka-
vo a iba v prvých rokoch po skončení druhej sve-
tovej vojny).

ČSSR – Československá socialistická republika (Skratka
ČSSR sa používala od 11. júla 1960 do 29. marca
1990).

ČSFR – Česko-slovenská federatívna republika (Táto
skratka sa používala od 29. marca 1990 do 29.
apríla 1990).

ČSFR – Česká a Slovenská federatívna republika (Táto
skratka sa v skrátenej verzii názvu štátu vizuálne
podobala na predchádzajúcu skratku a používala
sa od 29. apríla 1990 do zániku ČSFR 31.
decembra 1992).

KĽDR – Kórejská ľudovodemokratická republika
MĽR – Maďarská ľudová republika
MoĽR – Mongolská ľudová republika
FĽRJ  – Federatívna ľudová republika Juhoslávia
NDR – Nemecká demokratická republika
NFRJ – Národná federatívna republika Juhoslávia (zried-

kavo)
NSR – Nemecká spolková republika 
PĽR – Poľská ľudová republika
RĽR – Rumunská ľudová republika
RSR – Rumunská socialistická republika
SFRJ – Socialistická federatívna republika Juhoslávia
SR – Slovenská republika (od 1. januára 1993)
SRN – Spolková republika Nemecko
USA – Spojené štáty americké
USSR – Ukrajinská sovietska socialistická republika

(zriedkavo).
VDR – Vietnamská demokratická republika
VSR – Vietnamská socialistická republika
ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík

(Sovietsky zväz)

Iné použité skratky
Čs. – Československá, Československé, Československý
čs. – československá, československé, československý

ČSAV – Československá akadémia vied
ČTK – Československá tlačová kancelária
ČZM – Československý zväz mládeže
EHK – Európska hospodárska komisia
EOS – Európske obranné spoločenstvo
FAO – Organizácia Spojených národov pre výživu a poľ-

nohospodárstvo (United Nations Food and Agri-
culture Organization).

FZ – Federálne zhromaždenie
GATT – Všeobecná dohoda o clách a obchode (General

Agreement on Tariffs and Trade)
KDH – Kresťanskodemokratické hnutie
JRD – Jednotné roľnícke družstvo
KEBS – Konferencia o európskej bezpečnosti a spolupráci
KSČ – Komunistická strana Československa 
KSSZ – Komunistická strana Sovietskeho zväzu 
MOP – Medzinárodná organizácia práce
MSRS – Maďarská socialistická robotnícka strana
NATO – Organizácia severoatlantickej zmluvy
NF – Národný front
NZ – Národné zhromaždenie
OMES – Organizácia medzinárodnej ekonomickej spolu-

práce
OOP – Organizácia pre oslobodenie Palestíny 
OSN – Organizácia spojených národov  
PZRS – Poľská zjednotená robotnícka strana 
ROH – revolučné odborové hnutie
RSFSR – Ruská sovietska federatívna socialistická republika
RVHP – Rada vzájomnej hospodárskej pomoci 
SED – Jednotná socialistická strana Nemecka
SNF – Slovenský národný front
SNR – Slovenská národná rada
SOF – Svetová odborová federácia
SOR – Slovenská odborová rada
ÚNZ – Ústavodarné národné zhromaždenie
ÚRO – Ústredná rada odborov
ÚV – ústredný výbor  
ÚV KSČ – Ústredný výbor Komunistickej strany Česko-

slovenska
VKS (b) – Všezväzová komunistická strana (boľševikov)
VLKZM – Všezväzový leninský komunistický

zväz mládeže
VĽCH – Veľký ľudový chural 
VZ – Varšavská zmluva
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4. februára
– V Jalte na Kryme sa začala konferencia vedúcich pred-

staviteľov ZSSR, USA a Veľkej Británie. Trvala do 11.
februára a zaoberala sa otázkami súvisiacimi so záve-
rečnou etapou druhej svetovej vojny a s povojnovým
usporiadaním v Európe a vo svete. ČSR nebola predme-
tom rokovaní.

13. – 14. februára
– Tesne po skončení Krymskej konferencie podniklo tak-

mer 1100 amerických, britských a kanadských bombar-
dérov v troch vlnách zničujúce nálety na Drážďany.
Presný počet obetí nie je známy a pohybuje sa od čísla
35 000 do vyše 200 000. Posledný údaj je bližší skutoč-
nosti.

2. marca  
– Plénum Slovenskej národnej rady prijalo uznesenie

o úprave postavenia slovenského národa v ČSR
a o úprave pomeru medzi Slovenskou národnou radou
a centrálnou vládou. Uznesenie bolo prijaté v súvislosti
s pripravovanými rokovaniami o programe novej česko-
slovenskej vlády, ktoré sa mali onedlho začať v Moskve.

11. marca
– Šéf československej exilovej vlády E. Beneš opustil Lon-

dýn a vydal sa na cestu do Moskvy, kam pricestoval
17. marca.

19. marca
– Prezident československej exilovej vlády E. Beneš, pred-

seda exilovej vlády J. Šrámek a veľvyslanec ČSR v ZSSR
Z. Fierlinger rokovali v Moskve s predsedom sovietskej
vlády J. Stalinom a s ľudovým komisárom zahraničných
vecí ZSSR V. Molotovom.

20. marca
– K. Gottwald hovoril v Moskve s ministrom zahranič-

ných vecí československej exilovej vlády J. Masarykom.
Okrem iného mu vyčítal, že zahraničná politika česko-
slovenskej exilovej vlády bola príliš ohľaduplná voči
západným demokraciám.

Koniec marca – začiatok apríla  
– Prezident I. Slovenskej republiky J. Tiso, členovia slo-

venskej vlády, vedúci činitelia Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany, Hlinkovej gardy a ďalší politickí
a verejní činitelia slovenského štátu opustili spolu
s predstaviteľmi zanikajúcej Veľkonemeckej ríše úze-
mie Slovenska a odišli do emigrácie.

4. apríla  
– Vojská 2. ukrajinského frontu oslobodili Bratislavu.

V Košiciach sa utvorila prvá československá povojnová
vláda Národného frontu Čechov a Slovákov. Bola
výsledkom rokovaní, ktoré sa uskutočnili v Moskve
v dňoch 22. – 29. marca 1945. Mala 25 členov (16
Čechov, 9 Slovákov) a jej predsedom sa stal Z. Fierlin-
ger. Tvorili ju zástupcovia štyroch českých a dvoch slo-
venských politických strán.

5. apríla  
– Nová vláda vedená Z. Fierlingerom schválila na svojom

prvom zasadnutí v Košiciach vládny program dohod-
nutý krátko predtým v Moskve. Tento tzv. Košický
vládny program obsahoval 16 kapitol, počítal s vysídle-
ním Nemcov a Maďarov a stal sa východiskom asyme-
trického štátoprávneho usporiadania vzťahov medzi
Čechmi a Slovákmi.

12. apríla
– V kúpeľoch Warm Springs (Georgia), kam si odišiel

odpočinúť, náhle zomrel americký prezident Franklin
D. Roosevelt (* 30. 1. 1882).

18. apríla  
– Na československé územie vstúpili v priestore ašského

výbežku prvé americké vojenské jednotky.

30. apríla   
– Vodca zanikajúcej Veľkonemeckej ríše Adolf Hiler

(* 20. 4. 1889) spáchal v Berlíne samovraždu. Spolu
s ním si vzala život aj jeho manželka Eva Braunová
(* 6. 2. 1912).

3. mája 
– Červená armáda dokončila oslobodzovanie Slovenska.

Zničením posledných nemeckých vojenských jednotiek
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v Javorníkoch a v Bielych Karpatoch sa na Slovensku
skončila druhá svetová vojna.

6. mája  
– Československá vláda Národného frontu sa presunula

z Košíc do Bratislavy.
– Americká armáda oslobodila Plzeň a na ďalší deň

dosiahla dohodnutú demarkačnú líniu Karlovy Vary –
Plzeň – České Budějovice. Svoj ďalší postup do vnútra
Čiech zastavila na základe rozkazu generála D. Eisen-
howera, ktorý postupoval v súlade s politickými
pokynmi z Bieleho domu.

– 1. ukrajinský front pod velením maršala I. Koneva začal
tzv. pražskú operáciu.

8. mája  
– Zástupcovia vlády I. Slovenskej republiky (slovenského

štátu) na čele s posledným predsedom vlády Š. Tisom
podpísali v rakúskom Kremsmünsteri tzv. Kapitulačnú
dohodu, ktorou sa bezvýhradne podrobili veliteľovi XX.
zboru III. americkej armády, generálovi W. Walkerovi.
I. Slovenská republika tým z hľadiska medzinárodného
práva oficiálne zanikla.

9. mája  
– Červená armáda oslobodila Prahu.

10. mája  
– Vláda Národného frontu Čechov a Slovákov priletela

z Bratislavy do Prahy.

10. – 12. mája  
– Červená armáda dovŕšila oslobodenie českých krajín.

16. mája  
– Do Prahy sa vrátil prezident E. Beneš.

19. mája  
– Bol vydaný dekrét prezidenta republiky E. Beneša

o národnej správe majetku Nemcov, Maďarov, zradcov
a kolaborantov.

24. mája
– Prezident republiky E. Beneš upovedomil hlavy cudzích

štátov a najvýznamnejších štátnikov sveta o svojom
návrate do Prahy.

2. júna
– Bol vydaný dekrét prezidenta republiky E. Beneša

o venovaní nemovitostí Zväzu sovietskych socialistic-
kých republík „ako prejav vďaky za pomoc, ktorú ZSSR
poskytol ČSR v oslobodzovacom boji.“

5. mája
– V Prahe vypuklo Povstanie českého ľudu.

8. mája
– Generál poľný maršal W. Keitel, admirál H. von Friede-

burg a generál letectva Hans-Jürgen Stumpff podpísali
v Berlíne–Karlshorste bezpodmienečnú kapituláciu,
čím sa skončila druhá svetová vojna v Európe. V mene
Spojencov podpísal kapitulačný akt maršal G. Žukov
(ZSSR), generálplukovník C. Spaatz (USA), maršal
letectva A. Tedder (Veľká Británia) a generál J. de Lattre
de Tassigny (Francúzsko).

10. mája 
– Československá vláda pod vedením svojho predsedu

Zdenka Fierlingera odcestovala z Bratislavy do Prahy.

5. júna
– Štátnu moc v Nemecku a kontrolu nad vývojom

v totálne porazenej krajine prevzala Spojenecká kon-
trolná rada. Tvorili ju hlavní velitelia štyroch okupač-
ných mocností v Nemecku – americký generál D. Eisen-
hower, sovietsky maršal G. Žukov, britský maršal B.
Montgomery a francúzsky generál J. de Lattre de Tas-
signy.

19. júna
– Bol vydaný dekrét prezidenta republiky E. Beneša

o potrestaní nacistických zločincov, zradcov a ich pomá-
hačov a o mimoriadnych ľudových súdoch.

21. júna  
– Bol vydaný dekrét prezidenta republiky E. Beneša

„o konfiškácii a urýchlenom rozdelení pozemkového
majetku Nemcov, Maďarov, ako i zradcov a nepriateľov
českého a slovenského národa.“

23. júna
– Bol vydaný dekrét prezidenta republiky E. Beneša

o zjednotení colného práva na území Československej
republiky.

25. júna
– Vláda ČSR odovzdala vláde ZSSR memorandum o vzá-

jomnej hospodárskej spolupráci.

26. júna  
– V Moskve sa začali rokovania medzi predstaviteľmi

ČSR a Poľskej republiky.
– ČSR podpísala Chartu Organizácie spojených národov,

ktorá vstúpila do platnosti 24. októbra 1945 a stala sa
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jedným zo základných dokumentov medzinárodného
práva po skončení druhej svetovej vojny.

27. júna
– Uznesením prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR bola

maršalovi Sovietskeho zväzu J. Stalinovi udelená naj-
vyššie vojenská hodnosť generalissimus Sovietskeho
zväzu.

3. júla  
– Československá vláda vyjadrila súhlas s uskutočnením

odsunu Nemcov.

5. júla  
– Červená armáda sa začala sťahovať z Prahy a premiest-

ňovať do ZSSR.

16. júla
– Americké výskumné centrum v Los Alamos, ktoré

v rámci projektu Manhattan pracovalo na vývoji atómo-
vej bomby, uskutočnilo v oblasti leteckej základne Ala-
mogordo v púšti Nového Mexika prvý pokusný výbuch
novej ničivej zbrane.

17. júla  
– V zámku Cecilienhof v Postupime neďaleko Berlína sa

začala konferencia vedúcich predstaviteľov troch hlav-
ných mocností protihitlerovskej koalície – ZSSR, USA
a Veľkej Británie. Rokovania trvali do 2. augusta a týkali
sa tak otázok súvisiacich s ďalším postupom pri riešení
nemeckej otázky, ako aj mimoeurópskych problémov.
Konferencia okrem iného schválila odsun Nemcov
z Československa, Maďarska a Poľska. Atmosféra roko-
vaní v Postupime bola podstatne napätejšia než tomu
bolo vo februári 1945 v Jalte na Kryme a stala sa pred-
zvesťou budúcich vážnych nedorozumení medzi ZSSR
na jednej strane a západnými mocnosťami na druhej
strane.

20. júla
– Bol vydaný dekrét prezidenta republiky E. Beneša

o osídlení poľnohospodárskej pôdy Nemcov, Maďarov
a iných nepriateľov štátu českými, slovenskými a inými
slovanskými poľnohospodármi.

30. júla
– Po približne 7 rokoch neprítomnosti sa do ČSR vrátil

prvý minister zahraničných vecí oslobodeného Česko-
slovenska J. Masaryk.

2. augusta 
– Prezident E. Beneš podpísal dekrét o úprave českoslo-

venského štátneho občianstva osôb nemeckej a maďar-
skej národnosti.

6. augusta
– Americký bombardér pilotovaný P. Tibbetsom zhodil

na japonské mesto Hirošimu atómovú bombu, ktorá
podľa niektorých údajov pripravila o život približne
80 000 ľudí. Avšak 15. septembra 1957 noviny Rudé
právo v tejto súvislosti o. i. uviedli: „Krajské úrady
v Hirošime 14. septembra oznámili, že počet zabitých
pri výbuchu prvej atómovej bomby, ktorú na toto
japonské mesto zhodili Američania v auguste 1945,
činil 240 000 osôb a nie 79 000, ako sa doteraz podľa
niektorých údajov uvádzalo. Okrem týchto zabitých
bolo pri výbuchu 50 000 osôb ťažko a 100 000 osôb
ľahko zranených.“ 9. augusta zhodil americký bombar-
dér ďalšiu atómovú bombu na japonské mesto Naga-
saki, pri ktorej zahynulo okolo 70 000 ľudí.

8. augusta
– ZSSR vyhlásil v súlade s rozhodnutiami prijatými

na Krymskej konferencii (4. – 11. februára 1945) vojnu
Japonsku.

14. augusta
– Vláda ČSR prijala uznesenie o odovzdaní ukrajinskej

časti tzv. Ruského archívu v Prahe vláde Ukrajinskej
SSR.

– V dôsledku zhodenia atómových bômb na Hirošimu
a Nagasaki a vstupu ZSSR do vojny proti Japonsku sa
cisár Hirohito rozhodol prijať podmienky bezpodmie-
nečnej kapitulácie a zložiť zbrane. V tomto kroku videl
jedinú možnosť, ako „uchrániť národ pred strašným
osudom“. Kapituláciou Japonska sa skončila druhá sve-
tová vojna.

24. augusta
– Bolo vydané vládne nariadenie o príprave opcie podľa

zmluvy medzi ČSR a ZSSR o Zakarpatskej Ukrajine
zo dňa 29. júna 1945. Platnosť nadobudlo dňom vyhlá-
senia.

31. augusta
– Bol vydaný dekrét prezidenta republiky E. Beneša o pri-

hlasovaní a zisťovaní vojnových škôd a škôd spôsobe-
ných mimoriadnymi pomermi.

1. septembra
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR požiadalo vládu

ZSSR o stanovisko k zámeru československých orgánov
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vyslať skupinu československých dôstojníkov do soviet-
skej vojenskej akadémie, „aby si mohli osvojiť vojenské
skúsenosti Červenej armády“.

2. septembra
– Minister zahraničných vecí Japonska M. Šigemitsu pod-

písal na palube vojnovej lode Missouri dokument o bez-
podmienečnej kapitulácii, čím sa skončila druhá sve-
tová vojna.

7. septembra  
– Československá vláda rozhodla o pristúpení ČSR

k dohode štyroch mocností o stíhaní vojnových zločin-
cov.

12. septembra
– V Londýne sa začala konferencia ministrov zahranič-

ných vecí štyroch veľmocí – USA, Veľkej Británie, ZSSR
a Číny.

19. septembra
– Bol vydaný dekrét prezidenta republiky E. Beneša

o pracovnej povinnosti osôb, ktoré stratili českoslo-
venské štátne občianstvo.

18. októbra
– Bol vydaný dekrét prezidenta republiky E. Beneša

o zrušení nemeckej univerzity v Prahe a dekrét o zru-
šení nemeckých vysokých škôl technických v Prahe
a v Brne.

24. októbra
– Minister zahraničného obchodu ČSR H. Ripka podpísal

obchodnú dohodu s Francúzskom na obdobie šiestich
mesiacov.

25. októbra
– Prezident republiky E. Beneš podpísal dekréty o zná-

rodnení kľúčového priemyslu, bánk a poisťovní, ako aj
o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národ-
nej obnovy.

28. októbra
– Prezident ČSR E. Beneš v prejave v Národnom zhro-

maždení v Prahe vyhlásil, že obnovená republika zos-
tane verná Sovietskemu zväzu, ale bude sa usilovať
udržiavať priateľské vzťahy i so západnými spojencami.

11. novembra  
– Predseda vlády ČSR Z. Fierlinger oznámil, že z ČSR sa

v najbližšom období stiahnu posledné sovietske a ame-
rické vojenské jednotky. Sovietske jednotky dovtedy

rozmiestnené na území republiky začali so sťahovaním
13. novembra a americké jednotky o pár dní neskôr.

13. novembra  
– Predseda čs. vlády Z. Fierlinger poslal pri príležitosti

odchodu sovietskych vojsk z ČSR do ZSSR ďakovný list
veliteľovi sovietskych vojsk na československom území
generálplukovníkovi A. Žadovovi.

20. novembra
– Zástupcovia vlády ČSR sa v Plzni rozlúčili s americkou

armádou nachádzajúcou sa na území ČSR.
– V Norimberku sa začal proces s „hlavnými nemeckými

vojnovými zločincami“.

22. novembra  
– Dočasné NZ ČSR schválilo ústavný Zákon o Zakarpat-

skej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so ZSSR.

28. novembra
– Bola vydaná vyhláška ministra vnútra ČSR o publikácii

dohôd o UNRRA a o platnosti dekrétu prezidenta repu-
bliky E. Beneša zo dňa 5. marca 1945, ktorým sa určilo
postavenie Správy Spojených národov pre okamžitú
pomoc a prvú obnovu (United Nations Relief and Reha-
bilitation Administration). V mene ČSR podpísal
Dohodu o správe Spojených národov pre okamžitú
pomoc a prvú obnovu, uzavretú vo Washingtone dňa
9. novembra 1943, minister zahraničných vecí čs. exilo-
vej vlády J. Masaryk. Pre ČSR nadobudla Dohoda plat-
nosť dňa 9. novembra 1943.

– Americký veľvyslanec v ČSR L. Steinhardt sa v rozho-
vore s čs. diplomatom M. Hanákom vyjadril, že znárod-
ňovanie v ČSR je oveľa radikálnejšie než v iných štá-
toch a svojím rozsahom presahuje pôvodné očakáva-
nia.

1. decembra
– Odsun sovietskych i amerických vojsk z ČSR bol v pod-

state ukončený. V Československu zostali len ranení
sovietski dôstojníci a vojaci, ako aj oddiel vojakov urče-
ných na strážnu službu.

3. – 6. decembra  
– V Prahe sa uskutočnili čs.-maďarské rokovania o riešení

problémov vo vzájomných vzťahoch a o výmene obyva-
teľstva. Skončili sa neúspešne.

9. – 22. decembra 
– V Paríži sa uskutočnilo zasadanie reparačnej komisie

zloženej zo zástupcov 18 štátov. ČSR zastupovala
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na konferencii delegácia vedená vládnym splnomoc-
nencom, ministrom V. Hajdu.

11. decembra 
– Podľa úradného oznámenia dodala UNRRA Českoslo-

vensku k uvedenému dátumu rozličný tovar v celkovej
hodnote 2,25 miliardy korún.

– Bola vydaná vládna vyhláška o ukončení stavu brannej
pohotovosti štátu, vyhláseného dňa 23. septembra
1938.

14. decembra
– Bolo vydané vládne nariadenie o úprave všeobecných

colných sadzieb na dovoz tovarov.

17. decembra
– Bola vydaná vyhláška ministra zahraničných vecí ČSR

J. Masaryka o neplatnosti Obchodnej dohody medzi ČSR
a Spojenými štátmi americkými, podpísanej dňa 7.
marca 1938. Dohoda stratila platnosť dňa 22. apríla
1939.

19 4 6

10. januára
– V Central Hall v Londýne sa pod predsedníctvom bel-

gického ministra zahraničných vecí Paula-Henriho
Spaaka začala prvá časť I. zasadania Valného zhromaž-
denia OSN.

12. januára
– Albánsko bolo vyhlásené za republiku.

25. januára  
– Z Mariánských Lázní odišiel prvý transport odsunutých

Nemcov do americkej okupačnej zóny v Nemecku.
V nasledujúcom období sa počet vypravených vlakov
postupne zvyšoval; v každom vlaku bolo 1000 až 1200
osôb.

1. februára
– Za prvého generálneho tajomníka OSN bol zvolený

minister zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Trygve
Lie. Funkciu vykonával od 2. februára 1946
do 10. novembra 1952.

3. februára
– V Bratislave bol slávnostne otvorený most cez Dunaj

(dnes známy pod menom „Starý most“), postavený
za pomoci Červenej armády.

4. februára
– Vyhláškou ministra zahraničných vecí ČSR J. Masaryka,

podpísanou štátnym tajomníkom V. Clementisom, stra-
tili dňom 29. septembra 1938 platnosť obchodné
zmluvy, dohody, dohovory a dojednania, podpísané
medzi ČSR a Rakúskom.

– Bola vydaná vyhláška ministra zahraničných vecí ČSR
o pozbavení platnosti obchodných zmlúv, dohôd, doho-
vorov a dojednaní medzi ČSR a štátmi nepriateľskými,
ako i o neplatnosti všetkých zmlúv, dohôd, dohovorov
a dojednaní toho istého druhu, uzavretých v dobe
neslobody.

5. februára
– Bolo vydané vládne nariadenie o predĺžení opčnej

lehoty podľa zmluvy medzi ČSR a ZSSR o Zakarpatskej
Ukrajine.

5. marca
– Bývalý britský premiér W. Churchill predniesol vo Ful-

tone v štáte Missouri (USA) prejav v prítomnosti ame-
rického prezidenta H. Trumana. Zaoberal sa v ňom
politickou situáciou v Európe a vo svete, pričom vystrí-
hal pred nebezpečenstvom sovietskej expanzie napriek
tomu, že svojou percentuálnou dohodou so Stalinom
z októbra 1944 i inými krokmi z rokov druhej svetovej
vojny k nej prinajmenšom nepriamo prispel. Churchil-
lov fultonský prejav obsahujúci zmienku o spustení
železnej opony naprieč európskym kontinentom sa
právom pokladá za jeden z dôležitých krokov v procese
vzniku a eskalácie studenej vojny.

6. marca
– Minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk v prejave

v NZ v Prahe vyhlásil, že ČSR spája so ZSSR „trvalé,
úprimné a dôsledné“ spojenectvo, ktoré sa nikdy
nestane predmetom straníckych sporov, ale zároveň
potvrdil i trvalý záujem Československa o priateľské
vzťahy s Veľkou Britániou, USA a Francúzskom.

25. apríla
– V Paríži sa začali porady ministrov zahraničných vecí

štyroch veľmocí venované otázke uzavretia mierových
zmlúv s bývalými spojencami Nemecka – Bulharskom,
Fínskom, Maďarskom, Rumunskom a Talianskom.
Vedúcimi delegácií jednotlivých mocností boli
G. Bidault (Francúzsko), J. Byrnes (USA), E. Bevin
(Veľká Británia) a V. Molotov (ZSSR). 15. mája boli
porady prerušené, ich druhé kolo sa začalo 15. júna.
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24. mája  
– Slovenský akčný výbor v zahraničí, vedený niekdajším

(v poradí prvým) ministrom zahraničných vecí I. Slo-
venskej republiky F. Ďurčanským, vydal Ohlas [k sloven-
skému] národu požadujúci obnovenie samostatného
Slovenska. Išlo o naprosto nerealistickú víziu.

28. mája
– USA poskytli ČSR úver vo výške 50 miliónov dolárov,

určený na nákup tovarov z prebytočných zásob americ-
kej armády v Európe.

3. júna
– Zomrel člen ÚV VKS(b) a predseda prezídia Najvyš-

šieho sovietu ZSSR M. Kalinin (* 20. 11. 1875).

5. júna
– Taliansko sa na základe ľudového hlasovania stalo repu-

blikou.

10. júna  
– Začal sa odsun sudetských Nemcov do sovietskeho oku-

pačného pásma v Nemecku. Počet transportov sa
postupne zvyšoval až na šesť vlakov denne.

19. júna
– E. Beneš bol ÚNZ ČSR jednomyseľne zvolený za prezi-

denta, keď mu svoj hlas dalo všetkých 298 prítomných
poslancov.

3. júla
– Americká Export-Import Bank poskytla Československu

úver vo výške 20 miliónov dolárov na nákup bavlny
v USA. K rozhodnutiu banky poskytnúť uvedený úver
prispeli veľké prebytky bavlny v Spojených štátoch
amerických.

22. – 27. júla  
– Začala sa druhá etapa presídľovania maďarských obyva-

teľov zo Slovenska do Čiech.

20. augusta
– Noviny Rudé právo priniesli správu, že budapeštiansky

rozhlas vysielal 18. augusta o 20. hod. komentár pre-
vzatý z novín Népszava, v ktorom sa okrem o. i. uvá-
dzalo: „Musíme ubrániť svoju vlasť proti šovinistickým
požiadavkám Československa voči Maďarsku.“

6. septembra
– Americký štátny tajomník J. Byrnes predniesol dôležitý

prejav v Stuttgarte. Naznačil v ňom ochotu vyjsť
v ústrety niektorým sovietskym a francúzskym územ-

ným požiadavkám voči Nemecku (Kráľovec a Sársko),
ale na druhej strany potvrdil rozhodnutie USA ostať
v Európe v úlohe mocenského faktora. Tento postoj bol
odklonom od stanoviska proklamovaného na sklonku
vojny prezidentom F. Rooseveltom a okamžite vyvolal
nevôľu Moskvy. Nesúhlas Kremľa s novou skutočnosťou
sa začal postupne čoraz zreteľnejšie prejavovať hlavne
v Nemecku, kde sa z nedávnych spojencov viditeľne
stali rivali. Tento fakt zvýšil už existujúce napätie
v sovietsko-amerických vzťahoch a existenciu železnej
opony, o ktorej sa v marci vo Fultone zmienil Churchill,
robil čoraz reálnejšou.

11. septembra  
– Vládny delegát ČSR pri Spojeneckej kontrolnej komisii

v Maďarsku generál F. Dastich odovzdal zástupcovi
maďarského ministerstva zahraničných vecí verbálnu
nótu obsahujúcu protest proti opätovnému porušeniu
dohody o výmene obyvateľstva zo strany Maďarska.
Porušenie sa týkalo postupu maďarského vládneho
zmocnenca v komisii pre presídlenie, pokiaľ išlo o roz-
hodnutie čl. 7 zmiešanej komisie pre presídlenie.

13. septembra  
– Bol vydaný ústavný zákon o udelení štátneho občian-

stva krajanom z Maďarska.
– Na príkaz štátneho departmentu Spojené štáty americké

zastavili ďalší predaj z prebytočných zásob americkej
armády v Európe Československu. Z úveru, ktorý bol
na tento účel ČSR poskytnutý 28. mája 1946, využila
republika do zastavenia predaja necelých 20 %
z pôvodne odsúhlasených 50 miliónov dolárov, keď
nakúpila tovar v celkovej hodnote 9 124 808 dolárov. Čer-
panie zvyšných vyše 40 miliónov dolárov USA dňa
16. októbra 1946 zrušili, pričom Export-Import Bank-e
zároveň nariadili, aby s ČSR prerušila rokovanie
o pôžičke vo výške 50 miliónov dolárov, určenej
na nákup priemyslového zariadenia a surovín. Uvedené
rozhodnutia odôvodnili podporou, ktorú ČSR podľa
nich poskytovala protiamerickej politike uskutočňova-
nej Sovietskym zväzom.

15. septembra
– Bulharsko bolo vyhlásené za republiku.

16. septembra
– Export-Import Bank poskytla ČSR neveľký úver vo výške

2 miliónov dolárov na nákup tabaku v USA, pretože
uvedený tovar nemohol podľa názoru príslušných vlád-
nych miest v USA nijako prispieť k zvýšeniu sily vytvá-
rajúceho sa sovietskeho bloku.
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– Predseda britskej Konzervatívnej strany W. Churchill
vyslovil v prednáške na zürišskej univerzite názor, že
Európa sa musí vážne zaoberať myšlienkou vytvorenia
Spojených štátov európskych. Prvým krokom k naplne-
niu tejto vízie malo byť zmierenie medzi Francúzskom
a Nemeckom.

1. októbra
– Noviny Rudé právo priniesli správu, že k 1. septembru

1946 bolo z ČSR odsunutých 2 764 000 Nemcov. Roku
1930 ich v republike žilo 3 324 000.

– Vynesením rozsudkov sa v Norimberku skončil proces
s hlavnými nemeckými vojnovými zločincami.

22. októbra
– Americký štátny tajomník J. Byrnes vo Washingtone

vyhlásil, že USA budú vo svojej úverovej politike brať
do úvahy tak potreby národov, ktoré sa o úvery uchá-
dzajú, ako aj ich priateľský či nepriateľský postoj k Spo-
jeným štátom americkým. Na jeho vyhlásenie o dva dni
neskôr odmietavo reagoval minister zahraničného
obchodu ČSR H. Ripka i prezident republiky E. Beneš.

23. októbra
– V New Yorku sa začala druhá časť I. zasadania Valného

zhromaždenia OSN. Na zasadaní bola okrem iného
schválená rezolúcia, ktorá zakazovala vojnovú propa-
gandu.

1. novembra
– Do Nemecka bol vypravený posledný transport Nem-

cov organizovane odsunutých z ČSR. Počet organizo-
vane i neorganizovane („divoko“) vysídlených Nemcov
dosiahol približne 2 800 000 osôb.

3. novembra
– V New Yorku sa začalo zasadanie ministrov zahranič-

ných vecí USA, Veľkej Británie, ZSSR a Francúzska.
Zaoberalo sa otázkami súvisiacimi s finalizáciou prí-
prav mierových zmlúv s bývalými spojencami
Nemecka.

22. novembra
– Bol vydaný Ústavný zákon o úprave štátnych hraníc

so ZSSR. Dokument podpísali E. Beneš, Z. Fierlinger,
J. Masaryk, V. Nosek. Platnosť nadobudol dňom vyhlá-
senia.

2. decembra
– Ministri zahraničných vecí USA a Veľkej Británie J. Byr-

nes a E. Bevin podpísali vo Washingtone dohodu o hos-
podárskom zlúčení svojich okupačných zón

v Nemecku, na základe ktorej bola 1. januára 1947
vytvorená Bizónia. O možnosti spojiť americké a britské
okupačné pásmo v Nemecku do jedného hospodár-
skeho celku sa v amerických a britských politických
kruhoch uvažovalo už od jari 1946.

14. decembra
– Napriek rozhodnutiu vládnych orgánov USA pozasta-

viť poskytovanie amerických úverov Československu,
britská vláda sa rozhodla poskytnúť ČSR úver vo výške
2,5 milióna libier za podmienky, že bude použitý
výlučne pre potreby Československa, a že tovar získaný
na jeho základe nebude ČSR reexportovať do ďalších
s ňou spriatelených štátov.

19 4 7

Začiatok januára
– V Moskve sa konali dôležité porady predstaviteľov

vlády ZSSR s predstaviteľmi sovietskej okupačnej zóny
v Nemecku.

19. januára
– V Poľsku sa uskutočnili zmanipulované parlamentné

voľby, ktoré priniesli víťazstvo komunistom.

Druhá januárová dekáda
– Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí ČSR

V. Clementis pozval postupne diplomatických zástup-
cov štyroch veľmocí v Prahe – USA, Veľkej Británie,
ZSSR a Francúzska, ako aj diplomatických zástupcov
Belgicka, Dánska, Holandska, Juhoslávie a Poľska, aby
ich informoval o stanovisku ČSR k nadchádzajúcej lon-
dýnskej porade zástupcov ministrov zahraničných vecí
štyroch veľmocí o príprave mierovej zmluvy s Nemec-
kom a s Rakúskom a aby zistil, aký je postoj uvedených
štátov k hlavným otázkam týkajúcim sa najmä mierovej
zmluvy s Nemeckom.

22. januára
– Proti americkej úverovej politike ostro zaútočil pred-

seda vlády ČSR K. Gottwald, keď na zasadaní ÚV KSČ
vyhlásil, že „niektorí páni“ sa dopustili hrubého omylu,
keď si mysleli, že kvôli pôžičkám „padneme pred nimi
na kolená a budeme likvidovať svoj režim...“ A dodal,
že ČSR disponuje takými hospodárskymi predpo-
kladmi a rezervami, ktoré jej umožňujú odolať „hospo-
dárskym alebo politickým nátlakom zo zahraničia.“ 
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28. januára
– Vyslanec ČSR v Rumunsku J. Kraus a rumunský minis-

ter práce Radoceanu podpísali dokument o získaní 15
000 rumunských poľnohospodárskych robotníkov
na prácu v ČSR.

– Bolo vydané Vládne nariadenie o súpise českosloven-
ského majetku na Zakarpatskej Ukrajine.

30. januára  
– Zástupcovia ČSR oboznámili konferenciu námestníkov

ministrov zahraničných vecí štyroch veľmocí v Londýne
so všeobecným názorom československej delegácie
na mierovú zmluvu s Nemeckom.

4. februára
– Čs. tlač priniesla právu, že ČSR dostala prvú časť

nemeckých reparácií – 1 strojárenskú továreň, 677 obrá-
bacích strojov, 217 jednotiek zariadení ťažkého prie-
myslu, vyše 700 drobnejších súčastí a viac než 200 kusov
obchodného vybavenia.

11. februára
– V januári 1947 dodala organizácia UNRRA ČSR 94 000

ton tovaru (v decembri 1946 to bolo 35 300 ton). Potra-
vín bolo dodaných 18 100 ton, a to 1 100 ton konského
mäsa, 1 600 ton potravinových balíčkov a 15 400 ton
kuchynskej soli. Väčšinu januárovej dodávky tvorilo 63
100 ton umelých hnojív. Z dopravných prostriedkov
bolo o. i. dodaných 84 krytých vagónov z Veľkej Britá-
nie, 3 20-tonové vlečniaky a viac než 100 ton rozličného
dopravného zariadenia. Poľnohospodárstvo dostalo 112
oviec, 108 kultivátorov, 69 vyorávačov repy, 20 trhačov
ľanu, 45 lisov na seno, 200 oceľových kultivátorov
na kukuricu, 10 traktorov, 50 traktorových pluhov, 231
záhradných traktorov, 3780 chomútov a 104 nízko-
plošné vlečniaky. Dodávky organizácie UNRRA tým
od začiatku jej činnosti v ČSR dosiahli 1 510 300 ton.

– Delegát čs. vlády pri Spojeneckej kontrolnej komisii
v Budapešti F. Dastich odovzdal na maďarskom minis-
terstve zahraničných vecí dve protestné nóty. Prvá sa
týkala pokusov „maďarského zahraničného minister-
stva zasahovať do vnútorných československých záleži-
tostí v spojitosti s uskutočňovaním nariadenia 88
dekrétu prezidenta republiky o všeobecnej pracovnej
povinnosti“, druhá poukazovala „na sústavné porušova-
nie dohody o výmene obyvateľstva medzi Maďarskom
a Československom zo strany maďarskej vlády“.

14. februára
– Bol prijatý zákon o niektorých zásadách pri rozdeľo-

vaní nepriateľského majetku, konfiškovaného podľa
dekrétu prezidenta republiky zo dňa 25. októbra 1945.

– Z Nemecka bola vypravená ďalšia časť nemeckých repa-
rácií určených ČSR – 137 rozličných strojov, 5 ton medi
atď.

Koniec februára
– Do Ríma pricestoval generálny vikár trnavskej diecézy

A. Lazík, ktorý podal správu o stupňujúcej sa proticir-
kevnej politike Slovenskej národnej rady a komunistic-
kej strany.

10. marca
– V Moskve sa začalo v poradí štvrté zasadanie Rady

ministrov zahraničných vecí štyroch veľmocí. Na pro-
grame rokovaní bola predovšetkým otázka mierovej
zmluvy s Nemeckom a s Rakúskom. Zasadanie bolo
neúspešné, lebo na mnohé podstatné body týkajúce sa
uvedených otázok (problém nemeckých reparácií,
nemecko-poľskej hranice atď.) mali účastníci zasadania
odlišné názory. Šéf delegácie USA na zasadaní generál
G. Marshall si z moskovských rokovaní odniesol zlý
dojem a jeho rozčarovanie prispelo k rozhodnutiu ame-
rickej administratívy urýchlene dopracovať program
európskej hospodárskej obnovy, ktorý mal okrem
iného prispieť k odhaleniu postoja ZSSR k vtedajším
celoeurópskym problémom.

12. marca
– Americký prezident H. Truman predniesol pred spoloč-

ným zasadaním oboch snemovní Kongresu prejav,
v ktorom amerických zákonodarcov požiadal o schvále-
nie pomoci pre Grécko a Turecko vo výške 400 milió-
nov dolárov na obdobie do 30. júna 1948, pričom vyslo-
vil i požiadavku, aby ho splnomocnili rozhodnúť o tech-
nických aspektoch poskytnutia pomoci. Žiadosť odô-
vodnil potrebou pomáhať „slobodným národom“
všade tam, kde ich ohrozovali „agresívne hnutia“,
„pokusy o ovládnutie“ alebo „ozbrojený nátlak“. Prejav
odznel vo chvíli, keď sa v Moskve začalo zasadanie
Rady ministrov zahraničných vecí štyroch veľmocí a keď
sa vzťahy medzi USA a ZSSR viditeľne zhoršili. Soviet-
sky zväz Truman v prejave výslovne nemenoval, ale
jeho vystúpenie sa v informovaných politických kru-
hoch všeobecne pokladalo za otvorený signál tvrdšieho
postupu práve voči ZSSR a „komunizmu“. Bojovný tón
bol z prezidentovho vystúpenia natoľko zrejmý, že
napríklad minister námorníctva USA J. Forrestal, ktorý
ani zďaleka nepatril medzi sympatizantov komunizmu,
ho vo svojom denníku nazval „začiatkom tretej sveto-
vej vojny“. Trumanov prejav z 12. marca 1947, ktorý
vošiel do dejín pod názvom Trumanova doktrína, sa
stretol s rozporuplným postojom i u časti amerických
politických lídrov. Napríklad autor koncepcie „zadržia-
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vania komunizmu“ George F. Kennan vyslovil pochyb-
nosti, či USA budú mať dostatok prostriedkov a síl
na úlohu „strážcu slobody“ všade vo svete.

14. marca  
– Vo Viedni sa skončili československo-rakúske rokovania

o úprave spoločných hraníc.

Marec
– ČSR požiadala Medzinárodnú banku pre obnovu a rozvoj

o pôžičku vo výške 350 miliónov dolárov.

7. apríla
– Zástupca ZSSR v OSN A. Gromyko vyjadril protest

proti finančnej pomoci USA Grécku a Turecku.

Prvý aprílový týždeň
– ČSR bola na zasadaní v Bruseli odsúhlasená ďalšia časť

nemeckých reparácií skladajúca sa zo zariadení z che-
mických, zbrojárskych a leteckých tovární.

11. apríla
– Bývalému americkému prezidentovi F. Rooseveltovi

bolo in memoriam udelené čestné občianstvo Prahy.

13. apríla
– Na Slovensko pricestovali prví Slováci z presídľova-

cieho transportu z Maďarska.

15. apríla
– Prezident I. Slovenskej republiky („slovenského štátu“)

J. Tiso bol „národným súdom“ v Bratislave odsúdený
na trest smrti povrazom.

23. – 30. apríla 
– V Prahe zasadala Európska rada Svetového židovského

kongresu.

5. júna
– Americký štátny tajomník George C. Marshall vyhlásil

v prejave na Harvardovej univerzite plán európskej
hospodárskej obnovy, známy pod názvom Marshallov
plán. Išlo o ponuku poskytnúť hospodársku pomoc voj-
nou zničeným európskym krajinám za politických
a hospodárskych podmienok stanovených Spojenými
štátmi. Z hľadiska USA bol plán v určitom zmysle aj
korekciou Trumanovej doktríny, lebo ihneď po jej
vyhlásení sa objavili názory, že hospodárska obnova
Európy ako prostriedok na zastavenie šírenia vplyvu
„expanzívnych režimov“ môže byť účinná len za pred-
pokladu, že USA nebudú poskytovať pomoc oddelene
jednotlivým krajinám, ako to robili dovtedy, vrátane

prípadu Grécka a Turecka, ale ak ju poskytnú spoločne
všetkým tým európskym štátom, ktoré ju za nimi urče-
ných podmienok budú ochotné prijať. I keď v čase
vyhlásenia Marshallovho plánu neboli uvedené pod-
mienky známe, ZSSR ho vzhľadom na vtedajšie hospo-
dárske možnosti USA od začiatku pokladal za poten-
ciálne veľmi účinný nástroj na likvidáciu politickej jed-
noty ním budovaného „východného“ bloku. Tento
postoj sa stal osudným pre tie krajiny sovietskej záuj-
movej sféry, ktoré prejavili aspoň určitý stupeň záujmu
o ponuku amerického štátneho tajomníka. Medzi
na patrilo Československo.

24. júna  
– Československá vláda sa zaoberala otázkou Marshal-

lovho plánu. Usilovala sa zaujať konštruktívny postoj
a vymenovala medziministerskú komisiu, ktorá mala
posúdiť otázku účasti ČSR na uvedenom projekte.

27. júna – 2. júla 
– V Paríži sa uskutočnili predbežné rokovania ministrov

zahraničných vecí Veľkej Británie (E. Bevin), Fran-
cúzska (G. Bidault) a ZSSR (V. Molotov) o Marshallo-
vom pláne. Molotov ho krátko po začatí rokovaní kate-
goricky odmietol ako pokus zasahovať do vnútorných
vecí európskych štátov pomocou dolárovej diplomacie.
Predstavitelia Veľkej Británie a Francúzska boli napriek
Molotovovmu stanovisku rozhodnutí zvolať do Paríža
konferenciu európskych krajín o Marshallovom pláne.

30. júna  
– V Československu oficiálne ukončila činnosť organizá-

cia UNRRA, založená r. 1943. K uvedenému dátumu
dodala ČSR rozličné tovary v hodnote 264 075 800 dolá-
rov, t. j. približne 13,5 miliardy korún.

4. júla
– Československo dostalo oficiálne pozvanie na konferen-

ciu o Marshallovom pláne, ktorá sa mala začať v polovici
júla v Paríži.

7. júla
– Minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk poveril

československého veľvyslanca v Paríži J. Noska, aby sa
ako predstaviteľ ČSR zúčastnil pripravovanej konferen-
cie o Marshallovom pláne.

9. júla
– Vládnej delegácii ČSR, ktorá bola pod vedením pred-

sedu vlády Klementa Gottwalda na návšteve v Moskve,
kde rokovala aj o účasti Československa na pripravova-
nej konferencii o Marshallovom pláne, sovietsky vodca
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Josif Stalin povedal, že ZSSR si neželá účasť českoslo-
venského delegáta na parížskej konferencii. Členom
delegácie potom poradil, ako majú už potvrdenú účasť
v Paríži odvolať: „Mohli by ste oznámiť do Paríža toto:
v poslednom čase sa ukázalo, že prijatie pozvania by sa
mohlo vykladať ako rana proti ZSSR najmä preto, že
zo slovanských ani ostatných východoeurópskych štá-
tov nikto pozvanie neprijal.“ A dodal: „Súdim, že čím
skôr tak urobíte, tým lepšie.“ Predseda vlády K. Gott-
wald poslal krátko nato do Prahy telegram, v ktorom
československú vládu požiadal, aby urýchlene odvolala
účasť zástupcov ČSR na parížskych rokovaniach.

10. júla  
– Pod nátlakom Moskvy československá vláda revidovala

svoje rozhodnutie zúčastniť sa konferencie o Marshallo-
vom pláne. Vynútenú neúčasť na konferencii minister
Masaryk krátko po návrate z Moskvy komentoval zúfalo
znejúcimi slovami: „Finis, finis, áno, koniec, ale latinsky
to znie definitívne, neodvolateľné »Amen«, proste
koniec, koniec“. Československí komunisti zastávali
na rozdiel od Masaryka názor, že odmietnutie Marshal-
lovho plánu bolo politicky správnym krokom, lebo súh-
las s ním by bol zrejme viedol k rozkolu medzi ZSSR
a prinajmenšom niektorými krajinami jeho sféry
vplyvu.

15. augusta
– India – „perla“ britského impéria – získala nezávislosť

v rámci Britského spoločenstva národov.

22. – 27. septembra  
– V poľskom meste Szkłarska Poręba sa konala porada

deviatich európskych komunistických a robotníckych
strán (Bulharskej robotníckej strany /komunistov/,
Maďarskej komunistickej strany, Poľskej robotníckej
strany, Komunistickej strany Československa, Komunis-
tickej strany Juhoslávie, Komunistickej strany
Rumunska, Komunistickej strany Sovietskeho zväzu,
Komunistickej strany Francúzska a Komunistickej
strany Talianska), ktorá sa skončila vytvorením Infor-
mačného byra komunistických a robotníckych strán
(Informbyra). KSČ na porade zastupovali R. Slánsky a Š.
Bašťovanský. Založenie Informbyra bolo reakciou
na uskutočňovanie politiky „zadržiavania komunizmu“
predstavovanej z pohľadu Moskvy predovšetkým Tru-
manovou doktrínou a Marshallovým plánom. Inform-
byro malo napomáhať vzájomnej výmeny skúseností
a koordinácie ideologickej a politickej činnosti účast-
níckych krajín. V rámci politiky destalinizácie iniciova-
nej N. Chruščovom bolo 17. apríla 1956 rozpustené.

30. septembra
– Plénum ÚNZ ČSR pristúpilo k rokovaniu o mierových

zmluvách s Bulharskom, Fínskom, Maďarskom,
Rumunskom a Talianskom. Úvodné expozé k rokova-
niu predniesol štátny tajomník ministerstva zahranič-
ných vecí ČSR V. Clementis.

1. októbra
– ÚNZ ČSR schválilo mierové zmluvy s piatimi poraze-

nými krajinami.

14. októbra
– ÚNZ ČSR prijalo ústavný zákon o mierovej zmluve

medzi mocnosťami spojenými a združenými a Maďar-
skom.

– ÚNZ ČSR prijalo zákon o opatreniach na uskutočnenie
mierových zmlúv s Bulharskom, Fínskom, Talianskom,
Maďarskom a Rumunskom.

15. októbra  
– V súlade s rozhodnutím parížskej mierovej konferencie

Maďarsko odstúpilo Československu obce Rusovce,
Jarovce a Čuňovo.

16. októbra
– Do Košíc prišiel 12. transport Čechov a Slovákov

z Rumunska, v ktorom bolo 847 osôb. Reemigranti boli
väčšinou poľnohospodári, remeselníci a baníci a mali
byť usídlení v okrese Cheb a Falknov.

20. októbra 
– Slovenská liga v Amerike odsúdila popravu bývalého

prezidenta I. Slovenskej republiky J. Tisu.

11. novembra
– Vláda USA a vláda Veľkej Británie oznámili, že

v budúcnosti Československu nevydajú osoby, ktoré
budú úradné orgány ČSR vyžadovať ako „vojnových
zločincov“.

2. decembra
– Bolo vydané vládne nariadenie o majetkových opatre-

niach a o súpise majetku a nárokov podľa mierovej
zmluvy s Maďarskom.

11. decembra
– V Moskve bola po štvormesačných rokovaniach podpí-

saná dlhodobá obchodná dohoda medzi ČSR a ZSSR.
V mene ZSSR dokument podpísal minister zahranič-
ného obchodu A. Mikojan, v mene ČSR minister zahra-
ničného obchodu H. Ripka.
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15. decembra
– V Londýne sa po troch týždňoch neúspešných rokovaní

skončilo ďalšie zasadanie Rady ministrov zahraničných
vecí štyroch veľmocí – USA (G. Marshall), Veľkej Britá-
nie (E. Bevin), ZSSR (V. Molotov) a Francúzska (G.
Bidault). Francúzsko, ktoré sa od polovice roka 1947
usilovalo získať americkú hospodársku pomoc
vo forme Marshallovho plánu (ktorý ZSSR jednoznačne
odmietol), sa na zasadaní priklonilo v zásadných otáz-
kach (nemecké reparácie, hranica na Odre a Nise atď.)
na stranu USA a Veľkej Británie, čim sa Rada ministrov
zahraničných vecí rozdelila na dva jasne vyhranené
opozičné tábory. Molotovovi to poskytlo zámienku
na obvinenie západných veľmocí z prípravy rozdelenia
Nemecka, k čomu vývoj fakticky aj smeroval. Po lon-
dýnskom zasadaní sa funkčnosť Rady ministrov zahra-
ničných vecí štyroch veľmocí značne narušila.

Druhá decembrová dekáda
– Rada ministrov zahraničných vecí štyroch veľmocí, ktorá

zasadala v Londýne, sa rozišla bez toho, aby stanovila
miesto a dátum konania ďalšej konferencie.

25. decembra  
– Sovietsky veľvyslanec v ČSR V. Zorin bol vymenovaný

za námestníka ministra zahraničných vecí ZSSR.

Začiatok tretej  decembrovej dekády
– Ústredná argentínska banka oznámila uvoľnenie čs.

majetku v Argentíne v súlade s dosiahnutými čs.-argen-
tínskymi dohodami.

19 4 8

28. januára
– Americký chargé ď affaires v Prahe J. Bruins poslal štát-

nemu departmentu pomerne obsiahlu správu o politic-
kej situácii v ČSR, ktorej o. i. uviedol, že nakoľko veľká
väčšina čs. verejnosti uprednostňuje „západný štýl
demokracie“, a nie komunizmus, USA by mali podnik-
núť kroky, ktoré by boli povzbudením pre túto demo-
kraticky orientovanú časť čs. populácie. Štátny tajom-
ník generál Marshall však nehodlal podnikať nijaké
demonštratívne kroky a k Bruinsovmu návrhu zaujal
rezervované stanovisko.

Január
– Podľa správ čs. tlače dosiahla priemyselná výroba

v ZSSR predvojnovú úroveň.

– Bukureštská univerzita navrhla ministra zahraničných
vecí ZSSR V. Molotova za kandidáta na Nobelovu cenu
mieru za rok 1948

– Nový Zéland poskytol ČSR pôžičku vo výške približne
200 miliónov Kčs na nákup novozélandskej vlny.

17. – 18. februára  
– V Prahe sa uskutočnila porada ministrov zahraničných

vecí ČSR (J. Masaryk), Poľska (Z. Modzełewski) a Juho-
slávie (S. Simić) o nemeckej otázke. Na záver porady
bolo vydané Vyhlásenie vlád Československa, Poľska
a Juhoslávie k nemeckej otázke, v ktorom sa vývoj
v západných okupačných zónach, smerujúci k vyhláse-
niu separátneho západonemeckého štátu, hodnotil ako
hrozba pre pokojný vývin Európy. Vyhlásenie ďalej kon-
štatovalo, že  v západných okupačných pásmach sa
neplnil program demilitarizácie, demokratizácie
a denacifikácie Nemecka.

19. februára  
– Do Prahy pricestoval o tretej popoludní námestník

ministra zahraničných vecí ZSSR V. Zorin. Oficiálnym
dôvodom jeho príchodu bolo zistiť plnenie harmono-
gramu sovietskych dodávok obilia ČSR, avšak v skutoč-
nosti jeho prítomnosť v Prahe súvisela so začínajúcou
sa vládnou krízou v ČSR.

– Zo Spojených štátov amerických sa do Prahy približne
dve hodiny po Zorinovom príchode vrátil americký veľ-
vyslanec v ČSR L. Steinhardt. Tesne po návrate
do Prahy o. i. vyhlásil, že sa ešte celkom nevzdal nádeje,
že čs. vláda neskôr zváži svoje nedávne rozhodnutie
a zúčastní sa Marshallovho plánu. Jeho slová mali
povzbudiť demokraticky orientovaných čs. politikov,
avšak boli v úplnom rozpore s predstavami ZSSR
a so želaním čs. komunistov, ktorí sa začínajúcu sa
vládnu krízu rozhodli využiť na uskutočnenie komunis-
tického prevratu a uchopenie štátnej moci.

24. februára
– Americký štátny tajomník generál G. Marshall poslal

v čase vrcholiacej vládnej krízy v ČSR telegram veľvy-
slancovi USA vo Francúzsku J. Cafferymu a veľvyslan-
covi USA vo Veľkej Británii L. Douglasovi. V telegra-
moch, ktoré mali rovnaký obsah, vyslovil názor, že
v rozhodujúcej mocenskej skúške v povojnovom Česko-
slovensku zvíťazia komunisti a demokratické sily sa
ocitnú v poli porazených. Upresnil, že víťazstvo komu-
nistickej strany v ČSR nezmení v podstatnej miere
situáciu existujúcu v posledných troch rokoch, pretože
Československo v uvedenom období aj tak vždy plne
podporovalo sovietsku politiku. Vyjadril však obavu, že
víťazstvo KSČ vo vnútropolitickom zápase v ČSR by
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mohlo „stimulovať komunistickú aktivitu“ na Západe
a hlavne v Taliansku. Cafferyho preto požiadal, aby bez-
odkladne navštívil francúzskeho ministra zahraničných
vecí G. Bidaulta a zistil, aké sú jeho predstavy o kro-
koch, ktoré by USA, Veľká Británia a Francúzsko mohli
po víťazstve komunistov v ČSR podniknúť proti nim
na pôde OSN a prípadne i na iných fórach.

25. februára  
– Marshallov predpoklad o víťazstve komunistov v čs.

vládnej kríze sa stal realitou, keď 25. januára prezident
republiky E. Beneš súhlasil pod silnejúcim tlakom
komunistických predákov, opierajúcich sa o podporu
časti zmanipulovanej verejnosti, s rekonštrukciou vlády
podľa ich predstáv. Tento krok umožnil komunistom
prevziať v krátkom čase moc do svojich rúk.

– Stály zástupca ČSR v OSN J. Papánek písomne požiadal
sekretariát OSN o „vyšetrenie“ československých
februárových udalostí.

26. februára
– Veľká Británia, USA a Francúzsko odsúdili v spoločnom

vyhlásení februárový prevrat v Československu a ozna-
čili ho za „pošliapanie slobody a nastolenie diktatúry
komunistickej strany.

10. marca 
– Minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk zahynul

po páde z okna Černínskeho paláca v Prahe (* 14.
9. 1886). Noviny Rudé právo v súvislosti s jeho úmrtím
o. i. uviedli: „V dôsledku svojej choroby, spojenej
s nespavosťou, rozhodol sa [J. Masaryk], pravdepo-
dobne v okamžiku nervovej poruchy, k zakončeniu
života skokom z okna svojho úradného bytu do nádvo-
ria Černínskeho paláca.“ 

– Stály zástupca ČSR v OSN J. Papánek zopakoval svoju
žiadosť z 25. februára o „vyšetrenie“ udalostí v ČSR. No
keďže medzitým ho pofebruárová vláda odvolala
z funkcie čs. delegáta v OSN, vystupoval iba ako
súkromná osoba a jeho žiadosť nemohla byť zaradená
do agendy sekretariátu uvedenej inštitúcie.

11. marca
– Československý veľvyslanec vo Francúzsku J. Nosek

ministerstvu zahraničných vecí v Prahe v dôvernej
správe oznámil, že prakticky všetká parížska tlač
s výnimkou novín Ľ Humanité a Ce Soir zaujala k vlád-
nym zmenám v ČSR otvorene odmietavé stanovisko.

12. marca  
– Keďže J. Papánek nemohol ďalej efektívne pôsobiť

v smere svojich žiadostí z 25. februára a 10. marca,

písomnú žiadosť o vyšetrenie čs. udalostí a o zaradenie
„československej otázky“ na program rokovania Rady
bezpečnosti predložil generálnemu tajomníkovi OSN
T. Liemu zástupca Chile v OSN H. Santa Cruz.

– Vlády USA, Veľkej Británie a Francúzska vydali spo-
ločné protestné vyhlásenie proti februárovému pre-
vratu v ČSR.

16. marca  
– H. Santa Cruz zopakoval svoju žiadosť zo dňa12. marca.

17. marca 
– Rada bezpečnosti OSN rozhodla 9 proti 2 hlasom zara-

diť na program rokovania žiadosť Chile týkajúcu sa
ČSR. Keďže proti návrhu sa postavili len zástupcovia
ZSSR a Ukrajiny, Rada bezpečnosti začala rokovať
o „československej otázke“. Sovietsky zástupca v Rade
bezpečnosti A. Gromyko označil žiadosť chilského dele-
gáta za pokus o hrubé zasahovanie do vnútorných vecí
ČSR. O februárových udalostiach v Československu sa
však v OSN rokovalo s prestávkami až do mája 1948.
Rokovania neviedli k nijakým významnejším výsled-
kom a mocenské pozície komunistov v ČSR nijako
neohrozili.

– Prezident USA H. Truman vyhlásil v Kongrese, že tra-
gická smrť ČSR otriasla celým civilizovaným svetom.

19. marca
– Za nového ministra zahraničných vecí ČSR bol vyme-

novaný V. Clementis.
– Bolo vydané vládne nariadenie o majetku, ktorý zane-

chali v ČSR osoby, presťahované do Maďarska podľa čs-
maďarskej dohody o výmene obyvateľstva.

21. marca  
– Na letisku pri Rakovníku bol zatknutý predseda Česko-

slovenskej strany lidovej Mons. J. Šrámek a bývalý minis-
ter F. Hála, ktorí tu čakali na lietadlo, ktoré ich malo
dopraviť do cudziny.

8. apríla
– Bola vydaná vládna vyhláška, ktorou sa uviedla

do dočasnej platnosti Všeobecná dohoda o clách
a obchode verifikovaná podpisom Záverečného aktu
v Ženeve dňa 30. októbra 1947.

21. apríla
– Prezident USA H. Truman, ktorý 17. marca v Kongrese

vyhlásil, že tragická smrť ČSR vo februári 1948 otriasla
celým civilizovaným svetom, priznal Československu
doložku najvyšších výhod, avšak 1. augusta 1951 mu ju
USA zase odňali. V čase, keď bola v platnosti, z nej ČSR
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nemala v dôsledku hospodárskeho embarga USA, uva-
leného na všetky štáty sovietskeho bloku, nijaký úžitok.
Udelenie doložky bolo fakticky bezobsažným gestom.

28. apríla
– Bol vydaný ústavný zákon, ktorým sa predĺžila lehota

na podanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva kra-
janom, ktorí sa rozhodli vrátiť sa do vlasti.

5. mája 
– V Bratislave sa zišla čs.-maďarská zmiešaná komisia,

aby prerokovala niektoré otázky vzájomných vzťahov,
ktoré sa nepodarilo doriešiť na jej decembrovom zasa-
daní. Išlo hlavne o prevzatie územia a vytýčenie nových
čs.-maďarských hraníc v oblasti Bratislavy.

– Bol vydaný zákon, ktorým československý štát nadobu-
dol pre ZSSR a USA vlastnícke právo k niektorým
nemovitostiam a movitostiam.

7. mája  
– Misia organizácie UNRRA ukončila činnosť v Českoslo-

vensku. Hospodárska pomoc ČSR bola ukončená už
v predchádzajúcom roku.

9. mája
– Vo dvorane Stalinovej školy v Prahe-Strašniciach bola

slávnostne odhalená prvá socha J. Stalina v Prahe.

14. mája
– Židovská národná rada a Všeobecná sionistická rada

vyhlásili v noci zo 14. na 15. mája nezávislý Štát Izrael.
Predsedom vlády nového štátu sa stal D. Ben Gurion
a prezidentom Chaim Weizmann. ČSR uznala Izrael
dňa 19. mája. Nový štát už predtým uznali USA, ZSSR
i niektoré ďalšie krajiny.

Koniec mája
– Minister zahraničných vecí ČSR V. Clementis poskytol

rozhovor dopisovateľovi britského novinového kon-
cernu Kemsley Press, v ktorom o. i. uviedol, že „účasť
Československa v spoločenstve východoeurópskych štá-
tov a Sovietskeho zväzu vyplýva z prirodzenej a opráv-
nenej obavy pred možným obnovením nemeckej agre-
sie“.

1. júna
– ČSR predložila zástupcom ministrov zahraničných vecí

štyroch veľmocí, ktorí v Londýne rokovali o budúcnosti
talianskych kolónií, svoje predstavy o riešení tejto
otázky.

Začiatok júna
– Na poslednom rokovaní čs.-maďarskej zmiešanej komi-

sie bol dohodnutý ďalší plán presídľovania Maďarov
zo Slovenska do Maďarska, a to z oblasti Dunajskej
Stredy, Komárna, Nových Zámkov, Šamorína a Bratis-
lavy.

7. júna
– Prezident republiky E. Beneš sa listom zo dňa 2. júna

vzdal svojho úradu hlavy štátu. Verejnosť bola s jeho
rozhodnutím upovedomená 7. júna, keď vykonávaním
funkcií prezidenta bol dočasne poverený predseda
vlády K. Gottwald.

23. júna
– V Budapešti sa skončili predbežné čs.-maďarské rokova-

nia o vzájomnej obchodnej výmene.

24. júna
– Sovietske okupačné orgány v Nemecku prerušili cestné,

železničné a riečne spojenie medzi Berlínom, ležiacim
v sovietskom okupačnom pásme, a okupačnými pás-
mami západných veľmocí. Zároveň prerušili dodávky
elektriny do západných sektorov Berlína a urobili i ďal-
šie opatrenia sťažujúce každodenný život ich obyvate-
ľov. Opatrenia ZSSR boli odvetou za menovú reformu
v západných pásmach, uskutočnenú koncom druhej
júnovej dekády, ale zároveň i testom odhodlania západ-
ných mocností udržať si dovtedajšie pozície v západ-
ných častiach Berlína i v nimi okupovaných pásmach
v Nemecku. USA, Veľká Británia a Francúzsko odpove-
dali na kroky sovietskych okupačných orgánov vytvore-
ním tzv. leteckého mostu, pomocou ktorého zásobovali
západné sektory Berlína všetkými životne dôležitými
komoditami. Berlínsky letecký most trval až do konca
leta 1949 a podľa niektorých údajov predstavoval cel-
kove 227 264 letov, pomocou ktorých bolo preprave-
ných približne 2 343 315 ton nákladov.

25. júna  
– Vo Varšave sa skončila dvojdňová porada ministrov

zahraničných vecí ZSSR a siedmich východoeuróp-
skych štátov. Jej účastníci na záver odsúdili prípravy
na vytvorenie západonemeckého štátu a vyslovili sa
i o iných aspektoch nemeckej otázky.

28. júna
– V čase začínajúcej sa blokády Berlína sa v Bukurešti

zišli na tajnej porade predstavitelia Informačného byra.
Výsledkom ich stretnutia, režírovaného Moskvou, bolo
vylúčenie Komunistickej strany Juhoslávie zo zväzku
komunistických a robotníckych strán vytvoreného
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necelý rok predtým v Poľsku. Juhoslávia sa mala podľa
rezolúcie Informačného byra O situácii v Komunistickej
strane Juhoslávie, schválenej v Bukurešti, ocitnúť v izo-
lácii kvôli tomu, že jej vedúci predstavitelia sa údajne
odklonili od princípov proletárskeho internaciona-
lizmu, v základných otázkach zahraničnej a vnútornej
politiky uskutočňovali nesprávnu líniu, ktorá zname-
nala ústup od marxizmu-leninizmu a podobne. Neodô-
vodnene tvrdým postupom voči Juhoslávii chcel Stalin
v skutočnosti zabrániť všetkým eventuálnym úvahám
alebo pokusom o „osobitnú“ či „národnú“ cestu
k socializmu. Vedúci činitelia jeho klientskych štátov si
z juhoslovanského prípadu vzali poučenie a jedinou
inšpiráciou pri budovaní spoločnosti sa pre nich
na dlhé roky stali názory a záujmy Kremľa. KSČ
na tomto svojráznom bukureštskom tribunále zastupo-
vali R. Slánský, V. Široký, B. Geminder a G. Bareš.

– Predsedníctvo ÚV KSČ vyslovilo súhlas s rezolúciou
Informačného byra O situácii v Komunistickej strane
Juhoslávie.

30. júna
– V Prahe sa začal III. celosvetový zjazd delegátov zahra-

ničných krajanov.

8. júla
– Noviny Rudé právo priniesli správu, že ÚV VKS(b)

odmietol pozvanie ÚV Komunistickej strany Juhoslá-
vie, aby sa jeho delegácia zúčastnila V. zjazdu Komunis-
tickej strany Juhoslávie. KSČ odmietla pozvanie zúčast-
niť sa zjazdu dňa 8. júla.

4. augusta
– Námestník predsedu vlády Z. Fierlinger vystúpil pred

zahraničnými študentmi v Prahe s prednáškou o úlohe
ČSR v európskej politike.

31. augusta
– Zomrel člen politického byra ÚV VKS(b) a tajomník

ÚV VKS(b) A. Ždanov (* 26. 2. 1896).

1. septembra
– Prezident republiky E. Beneš (* 28. 5. 1884) upadol

v ranných hodinách do agónie a 3. septembra
o 18,10 hod. zomrel v Sezimovom Ústí vo veku
64 rokov.

9. septembra
– Valné zhromaždenie OSN schválilo na zasadaní v Paríži

Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Zástupcovia ZSSR
a krajín jeho bloku sa podobne ako predstavitelia Saud-
skej Arábie a Južnej Afriky zdržali hlasovania.

– Krátko po vyhlásení Juhokórejskej republiky (15.
augusta) bola v Pchjongjangu vyhlásená Kórejská ľudo-
vodemokratická republika. Jej prvým predsedom vlády
sa stal Kim Ir Sen. Čs. vláda uznala KĽDR 19. októbra
1948.

12. septembra  
– Slovenská národná rada v Londýne sa premenovala

na Slovenskú národnú radu v zahraničí. Jej predsedom sa
stal K. Sidor a generálnym tajomníkom P. Prídavok

6. októbra  
– Vláda ČSR vydala protestnú nótu proti vytvoreniu

separátneho západonemeckého štátu.

Prvá polovica októbra
– Na poradách vládnych zmocnencov ČSR a Maďarskej

republiky „bolo dohodnuté, že výmena obyvateľstva
predsa len bude dokončená“, keď sa presídli ešte 10 000
osôb.

25. októbra
– NZ ČSR prijalo zákon o štátnom občianstve osôb

maďarskej národnosti.

20. decembra
– Minister zahraničných vecí ČSR V. Clementis vystúpil

v zahraničnom výbore NZ ČSR s expozé o čs. zahranič-
nej politike.

25. decembra
– Slovenská národná rada v zahraničí vydala Ohlas Slo-

venskej národnej rady v zahraničí na slovenskú emigrá-
ciu so zvláštnym zreteľom na slovenskú pospolitosť
v Spojených štátoch a Kanade. Za svoj cieľ určila „prácu
a boj za Slovenský štát vo zfederovanej Európe“.

30. decembra
– Rumunská ľudová republika oslávila rok svojho trvania.

19 4 9

8. januára
– V Prahe bolo slávnostne otvorené Poľské informačné

stredisko.

12. marca  
– Slovenský akčný výbor vedený F. Ďurčanským sa preme-

noval na Slovenský oslobodzovací výbor.
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4. apríla
– Vo Washingtone bola podpísaná zmluva o vytvorení

organizácie NATO. Zakladateľskými štátmi boli USA,
Kanada a desať európskych krajín: Belgicko, Dánsko,
Francúzsko, Holandsko, Island, Luxembursko, Nórsko,
Portugalsko, Taliansko a Veľká Británia. Roku 1952
k nim pristúpilo Grécko a Turecko, roku 1955 NSR,
roku 1982 Španielsko. Pri príležitosti 50. výročia založe-
nia Severoatlantickej aliancie sa jej členmi stali Česká
republika, Maďarsko, Poľsko a Slovinsko; 29. marca
2004 sa členskými štátmi NATO stali Bulharsko,
Estónsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko a Rumunsko.
Napriek mnohým rozporom NATO je i na prahu
dôchodkového veku zrejme stále funkčným vojensko-
politickým zoskupením.

12. apríla
– Bola vydaná vládna vyhláška o vzájomnom uznávaní

a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväz-
koch osôb presídlených z Maďarska do ČSR a naopak.

5. mája  
– Zástupcovia Belgicka, Dánska, Francúzska, Holandska,

Írska, Luxemburska, Nórska, Švédska a Veľkej Británie
podpísali v Londýne dohodu o vzniku Rady Európy. Jej
sídlom sa stal Štrasburg.

12. mája
– Sovietske okupačné orgány v Nemecku ukončili cestnú,

železničnú a riečnu blokádu Berlína.

11. júna  
– ČSR prerušila hospodárske styky s Juhosláviou.

12. – 18. júna 
– V ČSR a v Rumunsku sa konali Dni československo-

rumunského priateľstva.

13. – 14. júna 
– V Prahe zasadala zmiešaná komisia pre vykonávanie

čs.-belgickej kultúrnej dohody.

2. júla
– V sanatóriu Barvicha neďaleko Moskvy zomrel „po

dlhej a ťažkej chorobe – cukrovke“ predseda rady
ministrov BĽR a generálny tajomník ÚV Komunistickej
strany Bulharska G. Dimitrov (* 18. 6. 1882).

12. augusta
– Na diplomatickej konferencii v Ženeve boji dojednané

viaceré medzinárodné akty týkajúce sa ochrany obetí
vojny.

14. augusta
– V Budapešti sa začal Svetový festival mládeže a študent-

stva.

2. – 8. septembra 
– V Budapešti sa konal II. svetový kongres mládeže.

7. septembra
– Bola vyhlásená Spolková republika Nemecko vytvorená

na území okupačných pásiem troch západných veľ-
mocí. Vzniku nového štátu predchádzalo okrem iných
aktov slávnostné prijatie Ústavy SRN v Bonne dňa 23.
mája 1949 a uskutočnenie prvých volieb do Spolkového
snemu dňa 14. augusta. 15. septembra zvolil Spolkový
snem v Bonne za nemeckého kancelára K. Adenauera,
ktorý mal v tom čase 73 rokov. Suverenita SRN bola
naďalej obmedzená okupačným štatútom, ktorý zacho-
vával práva okupačných mocností vrátane prítomnosti
ich vojenských jednotiek na území novovytvoreného
štátu.

23. septembra
– ZSSR uskutočnil úspešný pokusný výbuch atómovej

bomby. Otázkami súvisiacimi s atómovým výskumom
sa v Sovietskom zväze začali cieľavedomejšie zaoberať
už v rokoch druhej svetovej vojny. V auguste 1945 bola
štruktúra a riadenie atómového výskumu zmenená tak,
aby priniesla rýchlejšie konkrétne výsledky. Úspešný
pokusný výbuch atómovej bomby v septembri 1945
zlikvidoval atómový monopol USA a Sovietsky zväz
posunul do pozície superveľmoci.

29. septembra
– ZSSR vypovedal spojeneckú zmluvu s Juhosláviou.

1. októbra
– Vodca čínskych komunistov a víťaznej ľudovej revolúcie

Mao Ce-tung vyhlásil v Pekingu Čínsku ľudovú repu-
bliku. ZSSR ju uznal už 2. októbra, Československo
o dva dni neskôr. Úspešný výbuch sovietskej atómovej
bomby a vznik komunistickej Číny zredukovali
mocenské kapacity „Západu“ predstavované v tom čase
vlastne len silovým potenciálom USA.

4. októbra
– ČSR vypovedala spojeneckú zmluvu s Juhosláviou.

6. októbra  
– Československá vláda protestovala v nóte zaslanej vlá-

dam západných mocností proti vytvoreniu „separát-
neho západonemeckého štátu“. Prakticky v tom istom
čase však v nóte určenej vláde NDR privítala vznik
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Nemeckej demokratickej republiky a upovedomila ju
o ochote nadviazať s ňou diplomatické styky.

7. októbra  
– Na území sovietskej okupačnej zóny v Nemecku

vznikla Nemecká demokratická republika, čím sa povoj-
nové rozdelenie Nemecka zavŕšilo. Vzniku nového
štátu predchádzalo schválenie Ústavy Nemeckej demo-
kratickej republiky Nemeckým ľudovým kongresom
vo východnom Berlíne dňa 3. mája 1949. Prvým prezi-
dentom nového štátu sa stal W. Pieck a prvým predse-
dom vlády O. Grotewohl. Suverenita nového štátu bola
podobne ako v prípade SRN obmedzená prítomnosťou
sovietskych okupačných síl na jej území a celou škálou
opatrení, ktorými ZSSR účinne kontroloval politický,
hospodársky, kultúrny a celý spoločenský život
vo „východnom Nemecku“.

19 5 0

Koniec 2. januárovej dekády
– V indickom meste Bombaj bola otvorená výstava čs.

priemyselných i iných výrobkov.

26. januára
– V Dillí bola formou vyhlásenia vlády proklamovaná

Indická republika. V súlade s ústavou prijatou Ústavo-
darným zhromaždením Indie dňa 26. novembra 1949
ostala nová republika súčasťou Britského spoločenstva
národov.

31. januára 
– ČSR a NSR podpísali dohodu, ktorá umožnila 20 000

sudetských Nemcov vysťahovať sa z Československa
na Západ.

14. februára
– V moskovskom Kremli bola podpísaná Zmluva o pria-

teľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi ZSSR
a ČĽR.

3. – 5. marca 
– V Prahe zasadal výkonný výbor Medzinárodného zdru-

ženia školských pracovníkov (SISE) pri SOF.

14. marca
– Do funkcie ministra zahraničných vecí ČSR bol vyme-

novaný V. Široký, ktorý na tomto poste vystriedal V. Cle-
mentisa.

24. marca
– V Pekingu sa začali obchodné rokovania medzi predsta-

viteľmi ČSR a ČĽR.

19. apríla  
– Československé úrady zakázali činnosť strediska ame-

rickej informačnej agentúry (USIA) v Prahe.

9. mája
– Francúzsky minister zahraničných vecí R. Schuman

predniesol prejav známy pod názvom Schumanov plán.
Jeho podstatou bol návrh, aby výroba uhlia a ocele
v Nemecku (v SRN) a vo Francúzsku podliehala spoloč-
nej kontrole. Toto jednoduché (ale vzhľadom na dovte-
dajšie zvyklosti nanajvýš inovatívne) opatrenie, týka-
júce sa spoločnej kontroly objemu výroby produktov
nevyhnutných na vedenie vojny, malo z francúzsko-
nemeckých vzťahov odstrániť podozrievavosť, vylúčiť
možnosť revanše a zároveň odštartovať vzájomnú spo-
luprácu, ktorá sa mala stať východiskom širšej európ-
skej hospodárskej kooperácie.

23. júna  
– Vláda ČSR a dočasná vláda NDR vydali spoločné vyhlá-

senie, v ktorom konštatovali, že „medzi ich oboma
štátmi neexistujú sporné a otvorené otázky“, že obidva
štáty „nemajú nijaké územné alebo hraničné nároky
a ich vlády zdôrazňujú, že uskutočnený odsun Nemcov
z Československej republiky je nezmeniteľný, spravod-
livý a definitívne vyriešený.“ Na záver uviedli, že „nasa-
dia všetky svoje sily, aby zmarili plány imperialistických
vojnových štváčov a aby upevnili mier.“

25. júna
– Na pokyn severokórejského vodcu Kim Ir Sena prekro-

čili vojenské oddiely KĽDR v skorých ranných hodi-
nách líniu 38. rovnobežky, ktorá po druhej svetovej
vojne vymedzovala na Severokórejskom polostrove
sféru vplyvu ZSSR (priemyslový sever krajiny) a USA
(ľudnatejšia južná časť). K útoku prišlo približne rok
po stiahnutí vojenských jednotiek oboch superveľmocí
z Kórejského polostrova a jeho cieľom bolo získať kon-
trolu nad jeho severnou i južnou časťou. Do konfliktu
zasiahla Rada bezpečnosti OSN, ktorá dva dni po úroku
vyzvala členské štáty tejto celosvetovej organizácie, aby
zabránili v pokračovaní severokórejskej agresie.
Na výzvu zareagovali viaceré krajiny a velenie nad
vojenskými silami OSN, ktoré začali do Kórei prichá-
dzať v júli, dočasne prevzal americký generál D.
MacArthur, ktorý podobne ako Kim Ir Sen chcel získať
kontrolu nad celým Kórejským polostrovom. Rozhoreli
sa krvavé boje, do ktorých sa zapojila i takmer 600-

PAVOL  PETRUF

22

7-94  11/26/07  10:12 AM  Str. 22



miliónová ČĽR, a istý čas sa zdalo, že vojna sa neobme-
dzí len na územie oboch Kóreí, ale prekročí ich hranice
a bude vedená i za použitia jadrových zbraní. Táto
hrozba viedla spolu s niektorými ďalšími okolnosťami
napokon k zastaveniu bojov a podpísaniu prímeria
v Pchanmundžone dňa 27. júla 1953. Trojročná vojna
v Kórei si vyžiadala okolo štyroch miliónov ľudských
životov

26. júna  
– Československo vystúpilo z Medziparlamentnej únie.

14. augusta
– V Priemyslovom paláci v Prahe bol slávnostne otvorený

II. kongres Medzinárodného zväzu študentstva. Zúčast-
nilo sa ho 863 delegátov zo 68 krajín. Trval do 23.
augusta.

18. augusta
– Vláda ČSR, ktorá počas vojny v Kórei stála na strane

KĽDR, poslala Rade bezpečnosti OSN protestný tele-
gram proti „americkej agresii“ v Kórei.

6. septembra
– Socialistická akadémia a Jednota československých práv-

nikov usporiadala v Prahe v súlade so želaním politic-
kých lídrov ČSR prednášku popredných čs. znalcov
medzinárodného práva na tému Americká agresia [v
Kórei] vo svetle medzinárodného práva.

26. septembra
– V Bratislave bolo otvorené Poľské informačné stredisko.

20. – 21. októbra  
– Z iniciatívy vlády ZSSR sa v Prahe sa konala konferen-

cia ministrov zahraničných vecí AĽR, BĽR, ČSR, MĽR,
NDR, PĽR, RĽR a ZSSR o nemeckej otázke. Jej účast-
níci protestovali proti separátnym rozhodnutiam
západných veľmocí vo veci „remilitarizácie západného
Nemecka“. Išlo o reakciu na diskusie ministrov zahra-
ničných vecí USA, Veľkej Británie a Francúzska
o „západonemeckom príspevku pri obrane západnej
Európy“.

25. októbra  
– Bola vydaná Pražská deklarácia ministrov zahraničných

vecí AĽR, BĽR, ČSR, MĽR, NDR, PĽR, RĽR a ZSSR,
týkajúca sa „separátnych rozhodnutí“ ministrov zahra-
ničných vecí USA, Veľkej Británie a Francúzska
o nemeckej otázke.

3. novembra
– V Prahe bol otvorený II. zjazd Zväzu československo-

sovietskeho priateľstva.

7. novembra
– V Prahe bol slávnostne otvorený Československo-soviet-

sky inštitút, ktorý sa mal podľa vtedajších predstáv stať
strediskom rozvoja vedeckých stykov medzi čs. a soviet-
skymi vedeckými pracovníkmi.

16. novembra
– Vo Varšave sa konal II. Svetový kongres obrancov mieru.

20. decembra  
– NZ ČSR prijalo: 1. Zákon na ochranu mieru; 2. Zákon

o majetku zanechanom na území ČSR osobami, ktoré
optovali pre ZSSR a presídlili na jeho územie.

19 5 1   

19. januára
– Čs. vláda prijala ponuku sovietskej vlády poskytnúť

ČSR výrobnú a technickú pomoc pri zakladaní vedec-
kých a pokusných stredísk pre rozvoj výskumu v oblasti
jadrovej fyziky a využívania atómovej energie na mie-
rové účely.

7. februára 
– Vláda ČSR upovedomila nótou vlády USA, Veľkej Britá-

nie a Francúzska o svojom stanovisku k otázkam týka-
júcim sa Nemecka.

14. februára
– Po niekoľkotýždňových rokovaniach zástupcov čs.

ministerstva zahraničného obchodu bola v Kábule pod-
písaná dohoda, podľa ktorej mala ČSR vybudovať neďa-
leko hlavného mesta Afganistanu novú cementáreň.

21. februára
– V Berlíne sa začalo prvé plenárne zasadanie Svetovej

rady mieru.

30. marca
– Noviny Rudé právo priniesli správu, že na stavbe obyt-

ných domov vo Veleslavíne sa po osvojení sovietskych
„nových foriem práce“ začalo omietať lopatou, lebo
touto formou sa „zvýšia výkony i zárobky robotníkov“.
Všeobecná závislosť ČSR na ZSSR nadobudla nezdravé
rozmery.
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11. apríla
– Čs. tlač priniesla správu, že francúzska vláda odmietla

udeliť víza československým delegátom na zjazd Sveto-
vej federácie vedeckých pracovníkov, ktorý sa začal
10. apríla v Paríži.

1. mája  
– Rozhlasová stanica Slobodná Európa začala vysielanie

pre Československo.

23. júna
– V Prahe sa konala tlačová konferencia so štyrmi česko-

slovenskými občanmi, ktorí bojovali vo francúzskej
cudzineckej légii vo Vietname, prešli na stranu „viet-
namského ľudu“ a vrátili sa do ČSR.

9. – 13. júla  
– Veľká Británia a Francúzsko vyhlásili koniec vojnového

stavu s Nemeckom.

19. októbra  
– USA oficiálne ukončili vojnový stav s Nemeckom.

31. decembra
– Zomrel bývalý ľudový komisár zahraničných vecí ZSSR,

prominentný sovietsky diplomat M. Litvinov (* 17. 7.
1876).

19 5 2  

24. januára
– Zomrel predseda vlády MoĽR maršal Ch. Čojbalsan (*

8. 2. 1895).

12. marca
– Za prvého generálneho tajomníka NATO bol zvolený

britský politik Hastings L. Ismay.

3. apríla
– V Moskve sa začala Medzinárodná hospodárska konfe-

rencia, ktorej sa zúčastnili zástupcovia 48 krajín vrátane
ČSR. Rokovania trvali deväť dní a potvrdili, že napriek
politickému nedorozumeniu medzi Východom a Zápa-
dom existuje záujem o rozvoj vzájomných obchodných
vzťahov.

20. júna  
– NZ ČSR poslalo snemovniam niektorých západoeuróp-

skych štátov (Poslaneckej snemovni Belgického kráľo-
vstva, Národnému zhromaždeniu Francúzskej repu-
bliky, Druhej komore Holandského kráľovstva, Posla-

neckej snemovni Luxemburského veľkovojvodstva,
Poslaneckej snemovni a Senátu Talianskej republiky
a Dolnej snemovni Veľkej Británie) list reagujúci
na tzv. „generálnu zmluvu“, ktorú 26. mája 1952 podpí-
sali v Bonne ministri zahraničných vecí USA, Veľkej
Británie a Francúzska so západonemeckým kancelárom
K. Adenauerom. Generálna zmluva rušila dovtedy
platný okupačný štatút, minimalizovala práva západ-
ných okupačných mocností v SRN a umožnila jej budo-
vať (s určitými obmedzeniami) vlastné ozbrojené sily.
Na jej základe sa SRN opäť stala suverénnym štátom.

19. júla
– V nadväznosti na Schumanov plán vzniklo Európske spo-

ločenstvo uhlia a ocele, ktoré združovalo Belgicko, Fran-
cúzsko, Holandsko, Luxembursko, západné Nemecko
a Taliansko, a vytváralo spoločný trh s výrobkami pro-
dukovanými uvedenými odvetviami. Vytvorením ESUO
sa posilnil pocit bezpečnosti a spolupatričnosti člen-
ských krajín.

22. júla
– Sejm Poľskej republiky schválil novú ústavu, na základe

ktorej dostala krajina nový názov – Poľská ľudová repu-
blika.

3. októbra
– Veľká Británia uskutočnila svoj prvý pokusný výbuch

atómovej bomby.

5. októbra
– V Moskve sa po trinásť ročnej prestávke zišiel XIX.

zjazd VKS (b). Zjazd schválil premenovanie strany
na Komunistickú stranu Sovietskeho zväzu (KSSZ).

29. októbra
– NZ ČSR prijalo zákon o uzavieraní manželstiev čs.

občanov s cudzincami.

1. novembra
– USA uskutočnili v južnom Tichomorí pokusný výbuch

vodíkovej bomby.

12. decembra
– Vo Viedni sa začalo rokovanie Svetového kongresu

obrancov mieru, na ktorom zazneli ostré protesty pri
vojne v Kórei a v Indočíne.
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2. januára
– Čs. tlač priniesla správy o vystúpení MĽR z organizácie

UNESCO.

29. januára
– Čs. veľvyslanec v Paríži Gustav Souček odovzdal gene-

rálnemu riaditeľstvu organizácie UNESCO list s ozná-
mením o vystúpení ČSR z tejto organizácie.

30. januára  
– Československá republika vystúpila z medzinárodnej

organizácie UNESCO (Organizácia Spojených národov
pre výchovu, vedu a kultúru). Dôvodom bolo údajne to,
že „UNESCO nesplnilo nádej, že bude podporovať roz-
voj kultúrnej úrovne širokých más ľudu, a čoraz viac sa
podriaďuje americkej politike.“

5. marca 
– Čs. tlač priniesla prvé správy „o chorobe“ predsedu rady

ministrov ZSSR a tajomníka ÚV KSSZ J. Stalina. Stalin
(vl. menom Džugašvili, * 21. 12. 1879) skonal za nie cel-
kom jasných okolností v ten istý deň na svojej „dači“
v Kunceve neďaleko Moskvy.

14. marca 
– Krátko po návrate zo Stalinovho pohrebu zomrel česko-

slovenský prezident K. Gottwald (* 23. 11. 1896).

16. marca
– Americký prezident D. Eisenhower vyjadril v prejave

venovanom zahraničnopolitickým otázkam ochotu
podieľať sa spolu so ZSSR na mierovom riešení medzi-
národných problémov. Nové sovietske vedenie prijalo
prezidentovo vyhlásenie s pochopením.

21. marca
– Za prezidenta ČSR bol zvolený A. Zápotocký.

7. apríla
– Za nového generálneho tajomníka OSN bol zvolený

švédsky diplomat D. Hammarskjöld.

25. – 26. mája 
– V Prahe sa konal proces so skupinou bývalých pracov-

níkov československého ministerstva zahraničných vecí
– E. Goldstückerom, O. Kostom a E. Markusom.

1. júna
– Vo viacerých českých mestách vypukli nepokoje v súvi-

slosti s uskutočnením menovej reformy, ktorá mala
nepriaznivý dopad na státisíce obyvateľov ČSR.

11. júna  
– Vláda ČSR prejavila súhlas s vyslaním svojho zástupcu

do repatriačnej komisie neutrálnych štátov podľa
dohody o repatriácii vojnových zajatcov v Kórei, podpí-
sanej 8. júna 1953 v Pchanmundžone.

17. júna
– Demonštrácie robotníkov a mládeže, ktoré sa začali

v predchádzajúci deň vo východnom Berlíne, sa rozší-
rili do ďalších východonemeckých miest a prerástli
do povstania proti komunistickému režimu, ktorý ho
potlačil len za pomoci sovietskych obrnených vojen-
ských jednotiek. Povstanie si vyžiadalo niekoľko desia-
tok obetí a stovky ranených.

18. júna
– V Egypte bola vyhlásená republika.

26. júla
– F. Castro sa na čele stočlenného ozbrojeného oddielu

pokúsil zvrhnúť kubánskeho vládcu F. Batistu. Pokus
bol neúspešný.

20. augusta
– Sovietska tlač priniesla správy o úspešnej skúške soviet-

skej vodíkovej bomby.

2. septembra  
– Približne päť týždňov po podpísaní prímeria v Kórei

(27. 7. 1953) prijala vláda ČSR uznesenie o poskytnutí
rozsiahlej hospodárskej a vedecko-technickej pomoci
KĽDR.

13. septembra
– ÚV KSSZ zvolil za prvého tajomníka strany N. Chruščova.

11. októbra  
– Predseda vlády ČSR V. Široký predniesol prejav

na Československom zjazde pre mierové riešenie
nemeckej otázky v Prahe.

2. decembra
– V ZSSR bol zrušený zákaz uzatvárania manželstiev

medzi občanmi ZSSR a občanmi západných štátov,
ktorý platil od roku 1947.
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5. januára
– Bola vydaná vyhláška ministra zahraničného obchodu

ČSR o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení
prílohy A, listiny X – Československo, pripojenej k pro-
tokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode
o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949.

25. januára
– V budove bývalej Spojeneckej kontrolnej rady v Berlíne

sa začala konferencia ministrov zahraničných vecí šty-
roch mocností (USA, ZSSR, Veľkej Británie a Fran-
cúzska) venovaná hlavne riešeniu nemeckej otázky,
problematike európskej bezpečnosti, štátnej zmluvy
s Rakúskom, ale aj iným medzinárodným problémom.
Rokovania o týchto otázkach sa skončili bez konkrét-
nych výsledkov, avšak dosiahla sa dohoda o zvolaní
medzinárodnej konferencie o Kórei a Indočíne (usku-
točnila sa v júli 1954 v Ženeve).

10. marca
– Hospodárska komisia OSN pre Európu na zasadaní

v Ženeve opätovne zvolila za svojho predsedu čs. dele-
gáta veľvyslanca J. Ulricha.

24. marca  
– Vláda ČSR vydala vyhlásenie týkajúce sa otázok kolek-

tívnej bezpečnosti v Európe.

25. marca
– ZSSR priznal NDR viac práv v oblasti jej štátnej suvere-

nity, avšak vyhradil si právo ponechať na území NDR
svoje vojenské jednotky.

6. – 8. apríla  
– Za účasti vedenia KSČ sa v Moskve uskutočnili rozho-

vory, počas ktorých sa sovietske vedenie kriticky vyslo-
vilo o čs. ekonomickej politike.

21. apríla
– V Ženeve sa začali porady o otázkach obchodovania

medzi krajinami východnej a západnej Európy.

11. júna
– V Prahe sa začal X. zjazd KSČ. Podľa správy prednesenej

na zjazde prvým tajomníkom ÚV KSČ A. Novotným,
ČSR udržiavala diplomatické styky so 62 krajinami.

12. júna  
– Prvý tajomník ÚV KSSZ N. Chruščov predniesol prejav

na X. zjazde KSČ.

24. júla  
– Vláda ČSR vydala vyhlásenie vo veci ženevskej konfe-

rencie ministrov zahraničných vecí štyroch veľmocí
a predstaviteľov Číny a ďalších štyroch krajín juhový-
chodnej Ázie, ktorá viedla k obnoveniu mieru v Indo-
číne.

27. júla
– V Ženeve sa skončila konferencia ministrov zahranič-

ných vecí štyroch mocností a ďalších štátov o obnovení
mieru v Indočíne.

28. júla  
– Prezident republiky A. Zápotocký poslal pri príležitosti

podpísania dohôd o zastavení vojnových akcií v Indo-
číne blahoprajný telegram prezidentovi VDR Ho Či
Minovi.

6. augusta  
– Čs. vláda vydala vyhlásenie vo veci „provokačných úto-

kov proti členom dozornej komisie neutrálnych štátov
v Južnej Kórei“.

17. augusta
– Čs. tlač priniesla správu, že vláda ČSR prejavila ochotu

prerokovať ponuku USA poskytnúť pomoc ČSR a ďal-
ším krajinám strednej a východnej Európy postihnu-
tých povodňami.

20. augusta  
– Predseda vlády ČSR V. Široký poskytol rozhovor dopiso-

vateľovi novín Ľ Humanité W. Burchettovi o európskej
kolektívnej bezpečnosti.

10. septembra
– Veľvyslanec ČSR vo Francúzsku G. Souček odovzdal

generálnemu riaditeľovi organizácie UNESCO nótu
s oznámením, že ČSR sa opätovne stáva členom tejto
organizácie.

15. novembra  
– Čs. vláda ČSR vyslovila súhlas so zvolaním konferencie

o kolektívnej bezpečnosti v Európe.

16. novembra  
– Predseda vlády ČSR V. Široký predniesol prejav v zahra-

ničnom výbore NZ ČSR.

17. novembra  
– Vedúci čs. delegácie na VIII. zasadaní konferencie

UNESCO v Montevideu J. Hájek predniesol prejav
na plenárnom zasadaní konferencie.
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– Československý výbor obrancov mieru vydal vyhlásenie
požadujúce okamžité zvolanie celoeurópskej konferen-
cie o vytvorení systému kolektívnej bezpečnosti
v Európe.

18. novembra  
– Na Pražskom hrade sa uskutočnila konferencia NF ČSR

o návrhu sovietskej vlády na zvolanie celoeurópskej
konferencie o otázke vytvorenia kolektívnej bezpeč-
nosti v Európe.

29. novembra – 2. decembra 
– V Moskve sa konala porada krajín sovietskeho bloku

venovaná otázkam mieru a bezpečnosti v Európe.
Zúčastnili sa jej vedúci činitelia AĽR, BĽR, ČSR, MĽR,
NDR, PĽR, RĽR a ZSSR a ako pozorovateľ zástupca
ČĽR. Hlavnou témou rokovaní bola analýza dôsledkov
vstupu NSR do euroatlantických vojensko-politických
štruktúr (hlavne NATO), o ktorom sa rozhodlo na kon-
ferencii ministrov zahraničných vecí západných veľ-
mocí a predstaviteľov NSR v Londýne začiatkom
októbra a následne na rokovaniach v Paríži dňa 23.
októbra. Vlády AĽR, BĽR, ČSR, MĽR, NDR, PĽR, RĽR
a ZSSR vydali na záver rokovaní (2. decembra) spo-
ločnú deklaráciu požadujúcu odmietnutie plánov
na „remilitarizáciu západného Nemecka a jeho zavle-
čenie do vojenských zoskupení“.

29. – 31. decembra 
– V Prahe sa zišli predstavitelia Sejmu PĽR, NZ ČSR

a Ľudovej snemovne NDR na porade o situácii súvisia-
cej s prerokúvaním ratifikácie parížskych dohôd v par-
lamentoch niektorých západoeurópskych štátov.

19 5 5  

15. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David sa vo vystú-

pení v NZ zmienil o možnosti normalizácie a rozšírenia
vzťahov medzi ČSR a NSR.

18. januára
– V PĽR bolo vydané oficiálne vyhlásenie o ukončení voj-

nového stavu s Nemeckom.

21. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David predniesol

prejav v zahraničnom výbore NZ ČSR.

22. januára
– V Bratislave sa začalo stretnutie maďarskej, českoslo-

venskej a rakúskej mládeže.

3. februára  
– V Prahe bolo vydané vyhlásenie prezidenta ČSR

A. Zápotockého o ukončení vojnového stavu s Nemec-
kom.

11. marca
– Vláda ZSSR vydala vyhlásenie, že je pripravená stiah-

nuť z Rakúska svoje vojenské jednotky za podmienky,
že rakúska vláda poskytne záruky, že sa nepripojí k nija-
kým vojenským blokom.

7. mája  
– Na oslavy 10. výročia oslobodenia Československa pri-

cestovala do Prahy sovietska vládna delegácia vedená
prvým námestníkom predsedu rady ministrov ZSSR
a členom predsedníctva ÚV KSSZ L. Kaganovičom.
Osláv sa zúčastnili i vládne delegácie AĽR, BĽR, ČĽR,
KĽDR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RĽR a VDR.

15. mája
– Ministri zahraničných vecí Francúzska, USA, Veľkej Bri-

tánie, ZSSR a Rakúska podpísali v zámku Belveder
vo Viedni Štátnu zmluvu o obnovení nezávislého a demo-
kratického Rakúska, ktorou táto krajina opätovne
získala plnú štátnu suverenitu. Krátko predtým
(5. mája) sa ukončením platnosti okupačného štatútu
stala suverénnym štátom aj SRN (tri západné veľmoci
si vyhradili len právo naďalej udržiavať na území západ-
ného Nemecka svoje vojenské jednotky).

26. mája
– Prvý tajomník ÚV KSSZ N. Chruščov a predseda soviet-

skej vlády N. Bulganin pricestovali na návštevu Juhoslá-
vie, čo bolo signálom zlepšenia vzťahov medzi
Moskvou a Belehradom.

11. júna  
– Československý vládny delegát P. Pavlík predniesol pre-

jav na plenárnom zasadaní 38. Medzinárodnej konferen-
cie práce, ktorá sa konala v Ženeve v dňoch 1.– 23. júna.

17. – 23. júla 
– V Ženeve sa konala konferencia predstaviteľov štyroch

veľmocí – prezidenta USA D. Eisenhowera a predsedov
vlád Francúzska, Veľkej Británie a ZSSR – E. Faura,
A. Edena a N. Bulganina. Hlavnou témou rokovaní bola
nemecká otázka, otázka bezpečnosti v Európe a proble-
matika odzbrojenia. V týchto otázkach sa nepodarilo
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dosiahnuť dohodu, ale účastníci konferencie sa zhodli
na potrebe venovať týmto otázkam pozornosť
na úrovni ministrov zahraničných vecí.

10. augusta  
– Vláda ČSR sa jednomyseľne uzniesla na pristúpení ČSR

k Štátnej zmluve o obnovení nezávislého a demokratic-
kého Rakúska.

– V Prahe bolo vydané komuniké zo zasadania vlády
ČSR, týkajúce sa výsledkov konferencie šéfov vlád šty-
roch mocností v Ženeve.

14. augusta
– Vo Varšave sa skončil V. svetový festival mládeže a štu-

dentstva, ktorý trval dva týždne.

20. augusta
– V Ženeve sa skončila medzinárodná konferencia o mie-

rovom využívaní atómovej energie.

27. augusta
– Čs. výstavu Desať rokov ľudovodemokratického Českoslo-

venska, otvorenú v Moskve začiatkom tretej augustovej
dekády, navštívili členovia predsedníctva ÚV KSSZ
a sovietskej vlády L. Kaganovič, G. Malenkov, A. Miko-
jan, M. Pervuchin a M. Suslov.

19. septembra
– Československo a Egypt podpísali dohodu o dodávkach

čs. zbraní egyptskej armáde. Dohoda vyvolala otvorený
nesúhlas západných predstaviteľov.

20. septembra
– Rada ministrov ZSSR sa rozhodla zrušiť úrad vysokého

komisára ZSSR v Nemecku a priznať NDR štátnu suve-
renitu s výhradou, že na jej území budú naďalej roz-
miestnené sovietske vojenské jednotky.

22. – 29. septembra 
– V ČSR sa uskutočnil Týždeň poľsko-československého

priateľstva.

3. októbra  
– Vláda ČSR vydala vyhlásenie vo veci podpísania česko-

slovensko-egyptskej obchodnej dohody z 19. sep-
tembra, kritizovanej západnými veľmocami.

14. – 18. októbra  
– Vo Varšave sa konalo prvé zasadanie československo-

poľského výboru pre hospodársku spoluprácu.

19. októbra
– Poľské noviny Źycie Warszawy publikovali článok o veľ-

kých pozitívnych zmenách dosiahnutých v hospodár-
skom živote Slovenska za desať rokov ľudovodemokra-
tickej vlády. „Videli sme tam nové továrne, sídliská,
nové štvrte v mestách a nové poľnohospodárske druž-
stvá“, uviedli o. i. noviny.

21. – 24. októbra  
– Vládne delegácie ČSR a ZSSR rokovali v Moskve o zní-

žení mierového stavu armád, o výrobe niektorých naj-
novších druhov zbraní v ČSR i o niektorých ďalších otáz-
kach.

26. októbra
– V Južnom Vietname bol zosadený cisár Bao Dai a v kra-

jine bola vyhlásená republika.

27. októbra –16. novembra
– V Ženeve sa konala konferencia ministrov zahranič-

ných vecí štyroch mocností. J. F. Dulles (USA), H. Mac-
Millan (Veľká Británia), A. Pinay (Francúzsko)
a V. Molotov (ZSSR) rokovali o otázkach európskej bez-
pečnosti, vzťahoch medzi Východom a Západom,
o vývoji v Nemecku i o niektorých ďalších otázkach, ale
ani v jednej z nich sa im nepodarilo dospieť k výsled-
kom svedčiacim o zblížení stanovísk.

10. novembra  
– V Prahe boli zverejnené Pripomienky vlády ČSR k Návrhu

stanov medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.
Dokument bol zaslaný Štátnemu departmentu USA.

– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR zaslalo veľvysla-
nectvu USA v Prahe protestnú nótu proti „púšťaniu
balónov so štvavými letákmi na územie ČSR.“

1. decembra  
– V Prahe bolo vydané vyhlásenie vlády ČSR o uznaní

trvalej neutrality Rakúska.

7. – 14. decembra 
– Vo Viedni sa konali čs.-rakúske rokovania o zamýšľa-

nom vodnom diele na Dunaji pod Bratislavou. Obe
strany sa dohodli na vytvorení technickej subkomisie,
ktorá mala predbežne preskúmať všetky potrebné
s tým súvisiace otázky.
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9. – 16. januára 
– V Poľsku sa uskutočnil Týždeň poľsko-československého

priateľstva.

13. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David predniesol

v zahraničnom výbore NZ ČSR prejav o aktuálnych
úlohách československej zahraničnej politiky.

23. januára
– Predseda vlády ZSSR N. Bulganin navrhol v osobnom

liste prezidentovi USA D. Eisenhowerovi uzavretie
sovietsko-americkej zmluvy o neútočení. Šéf Bieleho
domu reagoval odmietavo.

24. januára
– Prezident NDR W. Pieck podpísal Zákon o vytvorení

Národnej ľudovej armády NDR.

14. – 25. februára  
– V Moskve sa konal XX. zjazd KSSZ. V jeho závere (25.

2.) predniesol prvý tajomník ÚV KSSZ N. Chruščov
referát O kulte osobnosti a jeho dôsledkoch, v ktorom
J. Stalina ostro kritizoval za celý rad vážnych nedostat-
kov pri vedení štátu a za „sústredenie nesmiernej, neob-
medzenej moci v rukách jednej osoby“. Kritika bola
svojím spôsobom varovaním i na adresu straníckych
a štátnych vedení ostatných krajín sovietskeho bloku,
ale pokusom obviniť za všetky nedostatky, prečiny
a omyly jediného človeka sa zároveň usilovala zbaviť
viny a očistiť stranícky aparát, ktorý sa spolupodieľal
na obvineniach vznesených proti Stalinovi. Vedenie
ČĽR sa k Chruščovovej kritike bývalého vládcu Kremľa
postavilo rezervovane až odmietavo.

9. marca
– Vo Varšave bolo slávnostne otvorené Československé kul-

túrne stredisko.

12. marca
– V Moskve zomrel prvý tajomník ÚV PZRS B. Bierut

(* 18. 4. 1892).

30. marca  
– ÚV KSČ prijal rezolúciu k správe o výsledkoch XX.

zjazdu KSSZ.

9. – 19. apríla 
– V Prahe sa uskutočnilo rokovanie medzi vládnymi dele-

gáciami ČSR a Rakúskej republiky o úprave vzájom-
ných majetkovoprávnych otázok.

17. apríla
– V Moskve bolo za účasti zástupcov ČSR podpísané

komuniké o rozpustení Informačného byra komunistic-
kých a robotníckych strán. Zánik Informbyra súvisel
s procesom destalinizácie iniciovaným výsledkami
XX. zjazdu KSSZ.

11. mája
– Prezident Francúzskej republiky R. Coty navštívil čs.

expozíciu na medzinárodnom veľtrhu v Paríži.

23. mája
– Noviny Rudé právo priniesli článok o potrebe rozšíriť

hospodárske vzťahy medzi ČSR a Francúzskom.

15. júna
– V Prahe bolo vydané Vyhlásenie Ministerstva zahranič-

ných vecí ČSR vo veci porušenia dohody o prímerí
v Kórei.

23. júna
– Juhoslovanský prezident J. Broz-Tito s manželkou ukon-

čil trojtýždňovú návštevu ZSSR.

26. júna
– V Poznani vypukli vážne nepokoje vyvolané neochotou

úradov splniť mzdové požiadavky robotníkov a zamest-
nancov miestnej továrne na výrobu lokomotív nesúcej
názov Stalin. Na potlačenie nepokojov, ktoré si vyžiadali
viac než 50 ľudských životov a stovky ranených, musela
vláda použiť vojenské jednotky a do ulíc nasadiť tanky.

26. júla
Egyptský prezident G. Násir oznámil znárodnenie Spo-
ločnosti Suezského prieplavu, čo vyvolalo búrku nevôle
v Londýne a v Paríži.

30. júla  
– Predseda vlády ČSR V. Široký predniesol na plenárnej

schôdzi NZ ČSR prejav, v ktorom vyjadril presvedčenie
o možnosti zlepšenia vzájomných stykov medzi Česko-
slovenskom a kapitalistickými štátmi.

1. augusta  
– V Prahe bolo zverejnené vyhlásenie NZ ČSR k výzve

Najvyššieho sovietu ZSSR o odzbrojení.
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13. augusta 
– V Prahe bolo vydané vyhlásenie vlády ČSR vo veci zná-

rodnenia Spoločnosti Suezského prieplavu. Krátko nato
(16. augusta) sa v Londýne začala konferencia 22 štátov,
ktorá sa pokúsila nájsť východisko z črtajúcej sa medzi-
národnej krízy vystupňovanej sústreďovaním britských
a francúzskych vojsk vo východnom Stredomorí. Keďže
Briti a Francúzi odmietli myšlienku znárodnenia Spo-
ločnosti Suezského prieplavu ihneď po jej oznámení
prezidentom Násirom a londýnska konferencia sa skon-
čila bez jasného výsledku, vývoj spel k vojenskému rie-
šeniu sporu, k čomu prišlo na konci októbra.

11. septembra
– Stalinova cena Za upevnenie mieru medzi národmi bola

v ZSSR premenovaná na Leninovu cenu Za upevnenie
mieru medzi národmi.

27. septembra
– V Pekingu sa skončil I. zjazd čínskych komunistov

od vyhlásenia ČĽR 1. októbra 1949.

2. októbra
– Minister zahraničných vecí PĽR A. Rapacki predložil

na XII. zasadaní Valného zhromaždenia OSN návrh
na vytvorenie bezatómového pásma v strednej Európe,
ktoré malo zahŕňať ČSR, NDR, NSR a PĽR. Rapackého
plán, ako sa návrh začal nazývať, bol následne viackrát
modifikovaný.

23. októbra  
– V Budapešti vypuklo po masových demonštráciách

ozbrojené ľudové povstanie, ktoré československé vede-
nie označilo za kontrarevolúciu.

25. októbra
– Čs. tlač, referujúca o udalostiach podľa línie nadiktova-

nej komunistickou stranou, priniesla prvé stručné
správy o vážnych nepokojoch v Budapešti „inšpirova-
ných kontrarevolučnými živlami“ usilujúcimi o „likvi-
dáciu ľudovodemokratického zriadenia v Maďarsku“.
Ľudové povstanie v Maďarsku malo viac fáz a svojou
intenzitou, ale i dramatickým spádom bolo najmohut-
nejším antikomunistckým vystúpením v dovtedajšej
histórii sovietskeho bloku.

26. októbra  
– Zástupcovia ČSR podpísali v New Yorku Stanovy medzi-

národnej agentúry pre atómovú energiu.

28. októbra  
– V New Yorku vyšlo 1. číslo exilového časopisu pre poli-

tiku a kultúru Svědectví. Do novembra 1989 vyšlo 90
čísiel.

29. októbra
– Pokračujúca suezská kríza prerástla do vojnového konf-

liktu, keď izraelské jednotky zaútočili po predchádzajú-
cich vojenských stretoch s jordánskou armádou proti
egyptským vojenským oddielom rozmiestneným
na Sinajskom polostrove. Politickým cieľom Izraela bolo
využiť suezskú krízu na posilnenie svojich pozícií na Blíz-
kom východe. Britská a francúzska vláda reagovala
na izraelsko-egyptský konflikt ultimátom, v ktorom
30. októbra obe strany vyzvala, aby do dvanástich hodín
stiahli svoje jednotky na líniu vzdialenú 15 km
východne i západne od Suezského prieplavu. Briti i Fran-
cúzi začali zároveň bombardovať egyptské postavenia
pri Sueze a keď prezident Násir ultimátum odmietol,
rozšírili na nasledujúci deň letecké útoky i proti iným
cieľom. Ich bombardovaním chceli vytvoriť vhodné pod-
mienky na vysadenie parašutistov v oblasti Port Saidu
a Port Fuádu, kde mali výsadkári vybudovať predmostie
umožňujúce obsadiť postupne celú oblasť Suezského
prieplavu. Postup Britov a Francúzov však vyvolal ostrú
kritiku USA, ZSSR a veľkej časti medzinárodného spolo-
čenstva, v dôsledku čoho sa vlády oboch krajín rozhodli
prerušiť 7. novembra bojové akcie a pristúpiť na rokova-
nia o odchode intervenčných vojsk. Pokiaľ išlo
o egyptsko-izraelský front, posledné izraelské jednotky
sa zo Sinaja stiahli v marci 1957. Suezská kríza a hlavne
jej vyústenie viedlo k k výraznému oslabeniu vplyvu
Veľkej Británie a Francúzska na Blízkom východe a,
naopak, k citeľnému zvýšeniu vplyvu USA a ZSSR
v tomto regióne.

30. októbra
– Bola vydaná Deklarácia vlády ZSSR o základoch rozvoja

a ďalšieho upevňovania priateľstva a spolupráce medzi
Sovietskym zväzom a ostatnými socialistickými štátmi,
ktorá sa zmieňovala o otázke dočasného pobytu soviet-
skych vojenských jednotiek na území niektorých štátov
sovietskeho bloku (Maďarska, Poľska a Rumunska).

1. novembra  
– V Prahe bolo vydané protestné vyhlásenie vlády ČSR

proti „útočným akciám Francúzska a Veľkej Británie
v Egypte.

5. novembra
– V New Yorku sa uskutočnila ďalšia schôdza mimoriad-

neho zasadania Valného zhromaždenia OSN, na ktorej
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sa rokovalo o britsko-francúzsko-izraelských bojových
akciách proti Egyptu.

6. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David predniesol

v zahraničnom výbore NZ ČSR prejav o aktuálnej
medzinárodnej situácii a úlohách čs. zahraničnej poli-
tiky.

14. – 16. novembra 
– V Moskve sa konala porada komunistických a robotníc-

kych strán 12 socialistických krajín.

16. – 19. novembra 
– V Moskve sa konala porada predstaviteľov 64 komunis-

tických a robotníckych strán.

1. decembra
– Ozbrojené zrážky medzi kubánskymi povstalcami vede-

nými F. Castrom a vládnymi jednotkami kubánskeho
vládcu Batistu, ku ktorým prišlo na Kube, si vyžiadali
životy niekoľkých desiatok ľudí.

3. decembra
– Vláda J. Kádára odmietla vydať povolenie na vstup dele-

gácie OSN vedenej generálnym tajomníkom OSN
D. Hammarskjöldom na územie MĽR. Delegáti OSN sa
chceli na tvári miesta presvedčiť o pomeroch
v Maďarsku po porážke ľudového povstania.

9. – 10. decembra 
– V Prahe sa konali rokovania delegácie ÚV KSČ, vedenej

prvým tajomníkom ÚV KSČ A. Novotným, s delegáciou
ÚV SED vedenou prvým tajomníkom ÚV SED W. Ulbri-
chtom.

22. decembra
– V Štokholme bola podpísaná dohoda medzi ČSR

a Švédskym kráľovstvom o vysporiadaní niektorých
vzájomných nárokov a pohľadávok.

19 5 7  

1. – 4. januára  
– V Budapešti sa stretli predstavitelia komunistických

strán Bulharska, ČSR, Maďarska, Rumunska a ZSSR,
aby vyjadrili podporu maďarskej vláde J. Kádára a dali
spoločne najavo súhlas s ozbrojeným zásahom Soviet-
skeho zväzu proti maďarskému povstaniu. Predstavite-
lia Poľska sa na stretnutí nezúčastnili.

17. februára
– Sýrska vláda oficiálne schválila zmluvu, podľa ktorej

malo Československo vybudovať pri meste Homs rafi-
nériu ropy.

28. februára
– V NZ Francúzskej republiky bola ustanovená skupina

francúzsko-československého priateľstva. Jej predse-
dom sa stal bývalý minister L. Begouin.

15. marca
– Predstavitelia ministerstva obrany západného

Nemecka priznali, že americké vojská rozmiestnené
na jeho území majú vo výzbroji atómové zbrane.

18. marca
– V Londýne boli po takmer jednoročnej prestávke obno-

vené rokovania o odzbrojení, ktorých sa zúčastnili
zástupcovia USA, Veľkej Británie, ZSSR, Francúzska
a Kanady.

25. marca
– Predstavitelia Belgicka, Francúzska, Holandska, Luxem-

burska, západného Nemecka a Talianska podpísali
v Ríme dohodu o vytvorení Európskeho hospodárskeho
spoločenstva (EHS, „Spoločného trhu“) a dohodu
o vytvorení Európskeho spoločenstva pre atómovú ener-
giu (Euratom). Obidve dohody zohrali významnú úlohu
v procese (západo)európskej integrácie.

18. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David predniesol

v NZ ČSR prejav o čs. zahraničnej politike.

11. mája
– Bolo vydané Spoločné vyhlásenie parlamentov ČSR, NDR

a PĽR, týkajúce sa rozhodnutia členských štátov NATO
rozmiestniť na území západnej Európy atómové
zbrane.

15. mája
– Veľká Británia uskutočnila v oblasti Vianočného

ostrova pokusný výbuch vodíkovej bomby. Udalosť
vyvolala rozhodný nesúhlas Japonska.

16. mája
– V Prahe sa skončili rokovania medzi zástupcami ÚV

KSČ a ÚV Komunistickej strany Rakúska.

27. júna – 10. júla 
– V Prahe pokračovali rozhovory medzi vládnymi delegá-

ciami ČSR a Rakúska o majetkovoprávnych i niekto-
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rých iných dôležitých otázkach súvisiacich s uskutočne-
ním Štátnej zmluvy o obnovení nezávislého a demokratic-
kého Rakúska.

25. júla
– Tunisko bolo vyhlásené za republiku.

2. augusta
– Noviny Rudé právo priniesli správu, že ČSR ohlásila

svoju kandidatúru za nestáleho člena Rady bezpečnosti.

3. septembra
– V Damasku bolo uverejnené komuniké o podpísaní

dohody o vytvorení hospodárskej únie medzi Egyptom
a Sýriou.

4. septembra  
– Vláda ČSR vydala vyhlásenie, v ktorom vyjadrila pro-

test proti budovaniu atómových základní na území
NSR a vyzbrojovaniu západonemeckej armády atómo-
vými zbraňami.

14. septembra
– Pri príležitosti blížiaceho sa 1. výročia ľudového povsta-

nia v Maďarsku schválilo Valné zhromaždenie OSN
rezolúciu, ktorou odsúdilo sovietsky vojenský zásah
v Maďarsku v októbri a novembri 1956.

26. septembra
– Valné zhromaždenie OSN opätovne zvolilo D. Ham-

marskjölda do funkcie generálneho tajomníka OSN.

4. októbra
– V ZSSR sa uskutočnil prvý úspešný štart umelej družice

Zeme nazvanej Sputnik 1.

14. – 18. októbra  
– Vo Varšave sa konalo zasadanie čs.-poľského výboru pre

hospodársku spoluprácu.

31. októbra
– Bol vydaný Zákon o úprave niektorých nárokov a záväz-

kov medzi československými a juhoslovanskými občanmi.

3. novembra
– ZSSR vyslal do vesmíru umelú družicu Sputnik 2, ktorá

mala na palube psíka menom Lajka.

14. novembra
– V Moskve sa konala porada komunistických a robotníc-

kych strán sovietskeho bloku, ktorej sa zúčastnili aj
zástupcovia Juhoslávie. Cieľom porady bolo vypracovať

taký rámec vzťahov medzi vládnúcimi stranami soviet-
skej záujmovej sféry, ktorý by na jednej strane nevytvá-
ral živnú pôdu pre opakovanie udalostí z jesene 1956
(maďarské povstanie), ale na druhej strane by neumož-
ňoval ani príliš voľný výklad teórie o osobitných cestách
pri budovaní socializmu. Východisko z dilemy sa okrem
iného našlo v priorizácii princípov proletárskeho inter-
nacionalizmu. Z dlhodobejšieho hľadiska sa však uve-
dené riešenie ukázalo neefektívne.

19. novembra
– Šesť dní po smrti prezidenta ČSR A. Zápotockého zvo-

lilo NZ ČSR do funkcie hlavy štátu dovtedajšieho
prvého tajomníka ÚV KSČ A. Novotného.

25. novembra
– Podvýbor amerického senátu „pre vojenskú priprave-

nosť“ zahájil vyšetrovanie, ktorého cieľom bolo podľa
tlačových agentúr „zistiť, prečo USA zaostávajú
za Sovietskym zväzom v poznatkoch o kozmickom
priestore a vo výrobe riadených striel“.

5. decembra
– V leningradských lodeniciach bol spustený na vodu

prvý atómový ľadoborec na svete Lenin.

December  
– NZ ČSR jednomyseľne podporilo Manifest mieru, pri-

jatý v dňoch 16. – 19. novembra 1957 na porade pred-
staviteľov 64 komunistických a robotníckych strán
v Moskve.

19 5 8  

17. januára
– Predseda NZ ČSR Z. Fierlinger poslal predsedovi Spol-

kového snemu SRN E. Gerstenmaierovi list obsahujúci
výzvu na zabránenie ďalšieho zvyšovania medzinárod-
ného napätia.

– USA uskutočnili úspešnú skúšku rakety Polaris, ktorá
mala dolet 2700 km a bola určená na výzbroj jadrových
ponoriek.

21. januára
– V Moskve bola založená Spoločnosť sovietsko-českoslo-

venského priateľstva.

1. februára
– Egyptský prezident G. Násir a sýrsky prezident Š. al-

Kuwatlí podpísali v Káhire dokument o vytvorení spo-
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ločného arabského štátu nazvaného Zjednotená
arabská republika.

5. – 10. februára
– V Prahe sa konala 1. pracovná porada predstaviteľov

rezortov sociálneho zabezpečenia zo socialistických
krajín. Zúčastnili sa jej delegácie AĽR, BĽR, ČĽR, ČSR,
MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RĽR a ZSSR. VDR a KĽDR
zastupovali veľvyslanci akreditovaní v Prahe.

14. februára  
– V Prahe bolo vydané Stanovisko vlády ČSR k memo-

randu vlády PĽR o bezatómovom pásme v strednej
Európe.

25. februára
– Hlavný veliteľ NATO v Európe generál L. Norstad žia-

dal vyzbrojenie západonemeckej armády jadrovými
zbraňami.

25. marca
– Západonemecký Spolkový snem schválil vyzbrojenie

západonemeckej armády jadrovými zbraňami.

27. marca
– Na návrh predsedu prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR

K. Vorošilova bol za predsedu rady ministrov ZSSR zvo-
lený prvý tajomník ÚV KSSZ N. Chruščov. Približne päť
rokov po Stalinovej smrti sa najvyššia stranícka a štátna
funkcia v ZSSR opäť dostala do rúk jedného človeka.
V prípade ČSR sa tak stalo už necelých päť mesiacov
predtým.

28. marca  
– Vláda ČSR odovzdala nóty Argentíne, Austrálii, Fran-

cúzsku, Rakúsku, USA a Veľkej Británii, v ktorých poža-
dovala vydanie páchateľov hromadných zločinov za Slo-
venského národného povstania.

31. marca
– Najvyšší soviet ZSSR sa uzniesol jednostranne zastaviť

pokusy s atómovými a vodíkovými zbraňami na území
ZSSR.

1. apríla  
– Vláda ČSR vydala memorandum, v ktorom podrobila

kritike vyzbrojovanie západonemeckej armády atómo-
vými a raketovými zbraňami.

10. – 12. apríla  
– V Prahe sa zišli ministri zahraničných vecí ČSR, NDR

a PĽR. Na záver rokovaní vydali  protest proti marco-

vému uzneseniu západonemeckého Spolkového
snemu požadujúcemu vyzbrojenie ozbrojených síl NSR
atómovými a raketovými zbraňami.

15. apríla  
– V Prahe bolo vydané vyhlásenie NZ ČSR k Výzve Naj-

vyššieho sovietu ZSSR parlamentom všetkých krajín sveta
o zastavení pokusov s atómovými a vodíkovými zbraňami.

4. mája
– Vláda USA odmietla návrh ministra zahraničných vecí

PĽR A. Rapackého na vytvorenie bezatómového pásma
v strednej Európe.

13. – 17. mája  
– V Prahe sa uskutočnili rokovania medzi vládnymi dele-

gáciami ČSR a PĽR o možnostiach ďalšieho rozšírenia
vzájomnej hospodárskej spolupráce. Na záver rokovaní
bol podpísaný Protokol o československo-poľskej hospo-
dárskej spolupráci.

26. mája  
– Vláda ČSR odmietla pozvanie vlády USA vyslať vedec-

kého pozorovateľa a zástupcu československej tlače pri
príležitosti pokusného nukleárneho výbuchu v oblasti
atolu Eniwetok (Marshallove ostrovy) v Tichom oceáne.

31. mája 
– V Prahe bolo zverejnené Memorandum vlády ČSR o urý-

chlení príprav konferencie na najvyššej úrovni, na ktorej
sa mali prerokovaní najzávažnejšie problémy vtedajšej
medzinárodnej situácie.

4. júna  
– V Prahe bolo vydané vyhlásenie ministerstva zahranič-

ných vecí o pripravenosti ČSR zúčastniť sa porady
o zastavení skúšok jadrových zbraní.

14. júna  
– Predseda vlády ČSR V. Široký poslal list rakúskemu

spolkovému kancelárovi J. Raabovi, v ktorom ho oboz-
námil s niektorými úvahami československej vlády
týkajúcimi sa vzájomného pomeru a mierového spolu-
nažívania oboch štátov. Odpoveď J. Raaba bola česko-
slovenskej strane odovzdaná 9. júla.

18. júna
– V Prahe sa začal XI. zjazd KSČ (trval do 21. júna).

29. júna
– V Berlíne bolo vydané vyhlásenie 15 komunistických

a robotníckych strán namierené proti úsiliu „nemec-
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kého imperializmu“ v západnom Nemecku „vybudovať
svoju vojenskú moc“.

Jún
– Prišlo k opätovnému zhoršeniu sovietsko-juhoslovan-

ských vzťahov, čo sa odrazilo i vo verejných vystúpe-
niach predstaviteľov oboch krajín.

3. júla
– NZ ČSR prijalo Zákon o úprave niektorých nárokov

a záväzkov súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukra-
jiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou.

7. júla
– V hoteli Internacionál v Prahe sa začala 3. medziná-

rodná konferencia ministrov dopravy socialistických
krajín.

14. júla
– V Iraku bola zvrhnutá monarchia a vyhlásená republika.

17. júla
– Vláda ČSR vydala vyhlásenie, v ktorom odsúdila „

ozbrojenú intervenciu Spojených štátov amerických
v Libanone.“

19. júla  
– V Prahe bolo vydané vyhlásenie vlády ČSR odsudzujúce

„agresívny čin“ vlády Veľkej Británie voči Jordánsku.
Vyhlásenia čs. vlády zo 17. a 19. júla súviseli s vývojom
na Blízkom východe po vyhlásení Irackej republiky
a nadväzovali na podobné ostré protesty ZSSR a jeho
európskych spojencov, ale i ČĽR a niektorých arabských
štátov.

21. júla 
– V Prahe bolo vydané vyhlásenie vlády ČSR

vo veci Návrhu vlády ZSSR na uzavretie zmluvy o priateľ-
stve a spolupráci medzi európskymi štátmi.

26. júla
– ZSSR stiahol z Rumunska svoje posledné vojenské jed-

notky dovtedy rozmiestnené na jeho území.

15. augusta  
– V Prahe bolo uverejnené Vysvetľujúce memorandum

k československému návrhu na zaradenie bodu „Opatre-
nia na uplatňovanie a šírenie zásad mierového spolužitia
medzi štátmi“ na program XIII. zasadania Valného zhro-
maždenia OSN.

21. augusta
– Valné zhromaždenie OSN prijalo tesne pred polnocou

SEČ jednomyseľne rezolúciu navrhnutú 10 arabskými
štátmi, podľa ktorej malo byť prostredníctvom generál-
neho tajomníka OSN zabezpečené čo najrýchlejšie
stiahnutie amerických a britských vojsk z Libanonu
a z Jordánska.

28. augusta
– Minister zahraničných vecí ČSR vydal vyhlášku o účin-

nosti Dohovoru o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských
výrokov pre NDR, podpísaného v Ženeve 26. septembra
1927, ktorého signatárom bola predošlá Nemecká ríša.

– Minister zahraničných vecí ČSR vydal vyhlášku o účin-
nosti Protokolu o doložkách o rozhodcovi pre NDR, pod-
písaného v Ženeve 24. septembra 1923, ktorého signatá-
rom bola predošlá Nemecká ríša.

17. septembra
– Povstalecké oddiely F. Castra začali novú ofenzívu proti

kubánskemu vládcovi F. Batistovi.

19. septembra 
– V Prahe bolo vydané vyhlásenie ministerstva zahranič-

ných vecí ČSR o pripravenosti Československa zúčastniť
sa konferencie expertov o opatreniach na odvrátenie
neočakávaného útoku.

27. septembra   
– Vláda ČSR a vláda NDR vydali spoločné vyhlásenie

k 20. výročiu podpísania mníchovskej dohody.

8. októbra 
– Tlač priniesla správu o úspešnom ukončení rokovaní

osobitnej čs.-maďarskej vládnej komisie zaoberajúcej sa
prípravou výstavby elektrárne v Nagymarosi.

13. októbra  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR vydalo vyhlásenie

kritizujúce „revanšistickú propagandu“ v NSR.

8. novembra  
– Na X. plenárnom zasadaní UNESCO vystúpil s prejavom

vedúci československej delegácie, minister školstva
a kultúry F. Kahuda.

17. novembra
– Predseda rady ministrov N. Chruščov zaslal predstavite-

ľom USA, Veľkej Británie a Francúzska nótu, v ktorej
označil existujúci štatút Berlína za „prekonaný deji-
nami“ a vyzval ich, aby pristúpili na rokovania o novom
štatúte mesta. Chcel dosiahnuť, aby sa západné časti
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Berlína („Západný Berlín“) stali tzv. slobodným demili-
tarizovaným mestom, ktorého štatút by garantovali
štyri mocnosti (USA, Veľká Británia, ZSSR a Fran-
cúzsko) za účasti OSN. Západné veľmoci Chruščovov
návrh odmietli. Vyhlásenie vlády ČSR z 29. novembra
ho naopak podporilo.

Posledná novembrová dekáda
– V Bratislave sa uskutočnilo rokovanie čs.-rakúskej tech-

nickej subkomisie na prípravu spoločného vodného
diela na Dunaji Wolfstahl – Bratislava.

3. decembra  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR adresovalo vláde

USA protestnú nótu proti narušeniu československého
vzdušného priestoru americkými vojenskými lietad-
lami.

10. decembra  
– Na 783. plenárnom zhromaždení OSN bola schválená

rezolúcia XIII. Valného zhromaždenia OSN Opatrenia
na uplatňovanie a šírenie mierových a susedských vzťahov
medzi štátmi, prijatá na podklade iniciatívy ČSR.

11. decembra  
– V Prahe bolo vydané vyhlásenie vlády ČSR, ktoré pod-

porilo Deklaráciu vlády ZSSR o opatreniach na odvráte-
nie neočakávaného útoku.

13. – 22. decembra 
– V Budapešti sa konalo zasadanie zmiešanej čs.-maďar-

skej technickej komisie zriadenej na základe čs.-maďar-
skej dohody o spoločnom využití vodných zdrojov
na čs.-maďarskom úseku Dunaja. „Na rokovaní, ktoré
prebiehalo v priateľskom ovzduší, bol vypracovaný
návrh spoločného programu výstavby vodného diela
v dunajskej zátočine Nagymarosa. Rovnako bol dohod-
nutý etapový plán prípravných práv na výstavbu ďal-
ších spoločných vodných diel na Dunaji“ – uviedlo
Rudé právo dňa 24. decembra 1958.

21. decembra
– V prezidentských voľbách vo Francúzsku zvíťazil úra-

dujúci premiér generál Ch. de Gaulle.

19 5 9   

1. januára
– Po troch rokoch partizánskej vojny vstúpili povstalecké

oddiely F. Castra do Havany. Kubánsky diktátor
F. Batista ušiel z krajiny a F. Castro vytvoril dočasnú

vládu. Za dočasného prezidenta Kuby vymenoval
M. Urrutíu.

2. januára
– ZSSR vypustil viacstupňovú kozmickú raketu s mesač-

nou sondou Luna 1, ktorá preletela okolo Mesiaca
vo vzdialenosti približne 6500 km a dostala sa
na obežnú dráhu okolo Slnka.

14. januára
– Na Ministerstve zahraničného obchodu ČSR sa začali

obchodné rokovania medzi ČSR a krajinami Beneluxu.

15. januára 
– Vláda ČSR oficiálne upovedomila vládu ZSSR o svojom

súhlase s návrhom ZSSR na uzavretie mierovej zmluvy
s Nemeckom.

27. januára
– Vo Veľkom kremeľskom paláci v Moskve sa začal

mimoriadny XXI. zjazd KSSZ. Trval do 5. februára
a prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky
A. Novotný na ňom vystúpil so slávnostným prejavom
dňa 29. januára.

2. – 3. februára 
– V Moskve sa konala konferencia komunistických

a robotníckych strán.

10. – 13. februára 
– Vládna delegácia ČSR a vládna delegácia Rakúskej

republiky rokovali vo Viedni o otázkach týkajúcich sa
výstavby vodného diela na Dunaji Wolfstahl – Bratis-
lava.

16. februára  
– Predsedom kubánskej vlády sa stal vodca kubánskych

revolucionárov F. Castro.

19. marca
– Prvý tajomník ÚV KSSZ a predseda rady ministrov

ZSSR N. Chruščov odvolal svoje ultimátum z novembra
1958, ktorým chcel zmeniť existujúci štatút Berlína.

– Prvým tajomníkom PZRS sa po viac než desaťročnej
prestávke opäť stal W. Gomułka.

10. apríla  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR vydalo protestnú

nótu proti zadržaniu československej nákladnej lode
Lidice francúzskymi vojnovými plavidlami. Loď, ktorá
viezla zbrane pre Front národného oslobodenia
Alžírska, bola zadržaná v prístave Alžír.
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15. apríla  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR vydalo protestnú

nótu proti zabaveniu nákladu z lode Lidice Francúzskom.

16. apríla  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR vydalo nótu, v kto-

rej protestovalo proti rozhodnutiu rakúskej vlády povo-
liť „sudetonemecké dni“ vo Viedni.

21. apríla  
– Československý delegát A. Hloch predniesol na XIV.

zasadaní Európskej hospodárskej komisie v Ženeve pre-
jav, v ktorom vyslovil podporu členstvu NDR v EHK.

23. – 30. apríla 
– V Poľsku sa konal Týždeň poľsko-československého pria-

teľstva.

25. apríla 
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR zaslalo francúzskej

vláde nótu požadujúcu uvoľnenie nákladu zo zadrža-
nej lode Lidice.

9. mája  
– Prezident ČSR A. Novotný poslal pozdravné posolstvo

Svetovej rade mieru.

11. mája
– V Ženeve sa za účasti predstaviteľov NDR a NSR začala

konferencia ministrov zahraničných vecí USA, Veľkej
Británie, ZSSR a Francúzska, ktorá mala rokovať
o otázke Berlína, opätovného zjednotenia Nemecka,
európskej bezpečnosti a odzbrojenia. Na konferencii sa
nepodarilo dosiahnuť pokrok ani v jednej z prerokúva-
ných otázok.

20. mája  
– Československá vláda poslala rakúskej vláde protestnú

nótu proti konaniu sudetonemeckých dní vo Viedni.

30. mája
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David odpovedal

na otázky dopisovateľov ČTK a Rudého práva o rokovaní
konferencie ministrov zahraničných štyroch veľmocí
v Ženeve.

3. júna  
– Československá vláda zaslala vláde USA protestnú nótu

proti vyzbrojovaniu NSR a proti „provokatívnemu
porušovaniu“ československého vzdušného priestoru.
Podobnú nótu zaslala vláda ČSR aj vláde NSR.

8. júna  
– NZ ČSR prijalo Zákon o úprave niektorých nárokov

a záväzkov medzi československými a poľskými osobami.

9. júna
– Prezident ČSR A. Novotný poslal list 43. zasadaniu

Medzinárodnej konferencie práce v Ženeve.
– USA spustili na vodu prvú atómovú ponorku vyzbro-

jenú raketami Polaris.

12. júna 
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR vydalo Vyhlásenie

k otázkam zmiernenia medzinárodného napätia.

19. júna  
– Československá vláda zaslala rakúskej vláde protestnú

nótu týkajúcu sa konania sudetonemeckých dní
vo Viedni.

5. – 6. júla 
– Vo Varšave sa konala európska konferencia mierových

síl venovaná otázkam zníženia medzinárodného napä-
tia a bezpečnosti v Európe.

23. júla
– Americký viceprezident R. Nixon priletel do Moskvy.

Jeho rokovania s vedúcim sovietskym a štátnym činite-
ľom N. Chruščovom neviedli k zblíženiu stanovísk ani
v jednej z dôležitých otázok vtedajších medzinárod-
ných vzťahov a skončili sa v podstate iba vyjadrením
presvedčenia oboch strán o potrebe riešiť medziná-
rodné problémy rokovaním.

15. augusta  
– Vláda ČSR odovzdala Sekretariátu OSN memorandum

o dôslednom uplatňovaní zásady spravodlivého zeme-
pisného zastúpenia pri voľbe predsedu Valného zhro-
maždenia OSN.

26. augusta
– Americký prezident D. Eisenhower priletel na niekoľ-

kodňovú návštevu do Európy, počas ktorej rokoval
v Bonne, v Londýne a v Paríži hlavne o pripravovanej
návšteve predsedu rady ministrov ZSSR N. Chruščova
v USA.

9. septembra  
– V Prahe bol zverejnený súhlas vlády ČSR s účasťou

vo Výbore pre odzbrojenie, ktorý sa mal vytvoriť
na základe rozhodnutia vlád ZSSR, USA, Veľkej Britá-
nie, Francúzska, Bulharska, ČSR, Kanady, Poľska,
Rumunska a Talianska.
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13. septembra
– Sovietska mesačná sonda Luna 2 dosiahla povrch

Mesiaca.

15. septembra
– Predseda rady ministrov ZSSR N. Chruščov pricestoval

dva dni po novom sovietskom kozmickom úspechu
na oficiálnu návštevu do USA. Počas nej prišlo
k prvému stretnutiu najvyšších politických činiteľov
USA a ZSSR po postupimskej konferencii.

25. septembra 
– Vláda ČSR vydala vyhlásenie, v ktorom podporila

sovietske návrhy na všeobecné a úplné odzbrojenie.

6. októbra
– Sovietska medziplanetárna sonda Luna 3 urobila foto-

grafické snímky odvrátenej strany Mesiaca.

16. – 17. októbra
– V Budapešti sa konala porada československých

a maďarských odborových organizácií.

16. októbra
– Vo Washingtone zomrel vojenský a politický činiteľ

USA generál G. Marshall (* 31. 12. 1880).

29. októbra  
– Námestník ministra zahraničného obchodu ČSR

J. Kohout vystúpil s prejavom vo všeobecnej rozprave
na XV. zasadaní GATT.

Začiatok novembra
– V Addis Abebe sa začali rokovania čs. a etiópskych

predstaviteľov o rozvoji hospodárskej, vedecko-technic-
kej a kultúrnej spolupráce medzi ČSR a Etiópiou.

18. novembra  
– V Prahe bolo vydané vyhlásenie NZ ČSR, v ktorom naj-

vyšší čs. zákonodarný orgán vyslovil podporu nerealis-
tickému Vyhláseniu Najvyššieho sovietu ZSSR k parla-
mentom všetkých krajín sveta o všeobecnom a úplnom
odzbrojení.

20. novembra
– Zástupcovia siedmich európskych krajín (tzv. „Sed-

mičky“) – Dánska , Nórska, Portugalska, Rakúska, Švaj-
čiarska, Švédska a Veľkej Británie podpísali v Štok-
holme zmluvu o vytvorení Európskeho združenia voľ-
ného obchodu, ktoré sa stalo hospodárskym konkuren-
tom EHS vytvoreného v roku 1957.

26. novembra  
– Prezident ČSR A. Novotný vyhlásil počas návštevy

východného Berlína, že ČSR je pripravená podpísať
separátnu mierovú zmluvu s NDR.

1. – 5. decembra 
– V Prahe sa konalo rokovanie vládnych delegácií ČSR

a Rakúskej republiky o spoločnom vodnom diele
na Dunaji Wolfstahl – Bratislava.

5. decembra  
– XIV. Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu Posilne-

nie a rozvoj svetového trhu a zlepšenie obchodovania hos-
podársky menej vyvinutých krajín, ktorej návrh predlo-
žilo Československo a Bulharsko.

– V Prahe sa začalo dvojtýždňové zasadanie byra Medzi-
národnej federácie odbojárov (FIR).

Druhá decembrová dekáda  
– Vrchné velenie americkej armády v Heidelbergu v NSR

vydalo vyhlásenie, v ktorom obvinilo pracovníka česko-
slovenského konzulátu v Salzburgu z pokusu o otráve-
nie 1300 zamestnancov rozhlasovej stanice Slobodná
Európa v Mníchove. Vyhlásenie ČTK z 21. decembra
označilo uvedené vyhlásenie za „pustý výmysel“.

19 6 0  

27. januára
– Vláda ZSSR vyjadrila protest proti bezpečnostnej

zmluve podpísanej medzi USA a Japonskom dňa 19.
januára. Označila ju za akt namierený proti záujmom
ZSSR a ČĽR.

1. februára  
– Vedúci čs. delegácie Č. Herold predniesol prejav na II.

zasadaní Hospodárskej komisie pre Afriku.

13. februára
– Francúzsko uskutočnilo na Sahare prvý pokusný

výbuch atómovej bomby, čím sa zaradilo medzi jadrové
veľmoci (USA, ZSSR a Veľkú Britániu).

23. februára – 2. marca
– Vo Viedni sa konali porady zmiešanej čs. rakúskej komi-

sie zriadenej na základe dohody medzi vládou ČSR
a vládou Rakúskej republiky o ťažbe zo spoločných
ložísk zemného plynu a nafty.
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15. marca  
– Vedúci čs. delegácie J. Nosek predniesol prejav na zasa-

daní Výboru desiatich krajín pre odzbrojenie (USA, Veľ-
kej Británie, Francúzska, Kanady a Talianska na jednej
strane a ZSSR, BĽR, ČSR, PĽR a RĽR na druhej strane)
v Ženeve. Zasadanie sa v polovici júna skončilo bezús-
pešne.

10. apríla  
– ČTK vydala protestné vyhlásenie proti „aktivizácii

revanšistických síl v NSR“.

28. apríla  
– Československý delegát A. Hloch predniesol prejav

na XV. zasadaní Európskej hospodárskej komisie.

1. mája
– Nad územím ZSSR bolo zostrelené americké špionážne

lietadlo U 2 a jeho pilot F. Powers padol do zajatia. Inci-
dent znemožnil uskutočniť poradu najvyšších predsta-
viteľov štyroch veľmocí v Paríži začiatkom druhej polo-
vice júna.

7. mája
– Za predsedu prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR bol

zvolený L. Brežnev.

9. mája 
– Prvý tajomník ÚV KSSZ a predseda rady ministrov

ZSSR N. Chruščov predniesol v Moskve prejav
na počesť 15. výročia oslobodenia ČSR.

– V Prahe bola otvorená Sovietska výstava v Prahe.

15. mája
– V ZSSR bol úspešne vypustený na obežnú dráhu okolo

Zeme prvý „kozmický koráb“ Vostok, ktorý otvoril cestu
pre lety človeka do vesmíru.

18. mája  
– Vláda ČSR vydala protest proti výrokom štátneho

tajomníka USA Ch. Hertera, v ktorých šéf americkej
diplomacie zdôrazňoval „násilné zabratie“ ČSR Soviet-
skym zväzom po druhej svetovej vojne.

6. júna  
– Predseda vlády ČSR V. Široký poslal predsedovi rady

ministrov ZSSR N. Chruščovovi list, týkajúci sa názoru
vlády ZSSR na základné ustanovenia zmluvy o všeobec-
nom a úplnom odzbrojení.

18. – 28. júna 
– Vo Viedni sa konali rozhovory delegácie ČSR, vedenej

prvým námestníkom ministra zahraničných vecí ČSR
A. Gregorom, a delegácie Rakúskej republiky, vedenej
spolkovým ministrom zahraničných vecí B. Kreiskym,
o otázkach týkajúcich sa vzájomných vzťahov.

22. júna  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR vydalo protestné

vyhlásenie proti „revanšistickým provokáciám“ v NSR.

24. júna  
– Bolo vydané komuniké o stretnutí predstaviteľov

komunistických a robotníckych strán socialistických
krajín, prítomných na III. zjazde Rumunskej robotníc-
kej strany v Bukurešti.

11. júla  
– Československá republika sa po prijatí novej ústavy

začala nazývať Československá socialistická republika.

4. augusta  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR adresovalo zápa-

donemeckej vláde protestnú nótu proti narušeniu
československých hraníc.

7. augusta
– Predseda kubánskej vlády F. Castro oznámil, že majetok

všetkých severoamerických firiem na území Kuby bude
znárodnený. Oznámenie zvýšilo napätie v kubánsko-
amerických vzťahoch.

3. septembra  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie týkajúce sa „memoranda generálneho štábu bun-
deswehru požadujúceho vyzbrojenie západonemeckej
armády atómovými zbraňami a zavedenie všeobecnej
brannej povinnosti“.

6. septembra
– Bola vydaná vyhláška ministerstva financií ČSR o pre-

vzatí niektorých poľských cenných papierov českoslo-
venským štátom.

13. septembra  
– Zahraničný výbor NZ ČSSR prijal rezolúciu o potrebe

dosiahnuť dohodu všetkých štátov o všeobecnom
a úplnom odzbrojení.

PAVOL  PETRUF

38

7-94  11/26/07  10:12 AM  Str. 38



10. októbra  
– Vlády ČSSR, NDR, PĽR a ZSSR vydali spoločné vyhlá-

senie v súvislosti s „aktivizáciou militaristickej a revan-
šistickej činnosti v západnom Nemecku“.

14. októbra
– Po jednomesačnej málo úspešnej a viacerými inci-

dentmi poznamenanej účasti na XV. zasadaní Valného
zhromaždenia OSN odcestoval predseda rady ministrov
ZSSR N. Chruščov z New Yorku.

8. novembra
– Za 35. prezidenta USA bol zvolený J. F. Kennedy.

14. – 18. novembra 
– Vo Viedni sa konalo zasadanie zmiešanej čs. rakúskej

komisie vytvorenej na základe čs.-rakúskej dohody
o využití spoločných pohraničných ložísk zemného
plynu a nafty.

17. novembra  
– Československá vláda zaslala vláde NSR protestnú nótu

proti „provokatívnemu porušovaniu československých
hraníc“.

20. novembra
– V Moskve sa konala porada predstaviteľov 81 komunis-

tických a robotníckych strán z celého sveta. Okrem
iného schválila Sovietskym zväzom presadzovanú
doktrínu mierovej koexistencie dvoch svetových spoločen-
ských sústav (kapitalistickej a socialistickej) a odmietla
tézu predstaviteľov ČĽR o nevyhnutnosti novej vojny
ako podmienky víťazstva „svetovej revolúcie“.

14. decembra
– Zástupcovia 18 západoeurópskych štátov, Kanady

a USA podpísali v Paríži zmluvu o vytvorení Organizá-
cie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

19 6 1  

3. januára
– USA prerušili diplomatické styky s Kubou.

26. januára  
– Čs. vláda odovzdala švajčiarskej vláde protestnú nótu

proti „špionážnej činnosti švajčiarskych občanov
na území ČSSR“.

28. januára  
– Vláda ČSSR odovzdala predsedovi XV. VZ OSN vyhláse-

nie o situácii v Kongu, v ktorom vyjadrila obavy o ďalší
vývoj situácie v tejto krajine.

13. februára  
– Na III. zasadaní Hospodárskej komisie pre Afriku v Addis

Abebe predniesol prejav vedúci čs. delegácie J. Bušniak.

14. februára  
– Vláda ČSSR vydala vyhlásenie, v ktorom podobne ako

ostatné krajiny sovietskeho bloku, ale aj niektoré ďalšie
štáty, odsúdila zavraždenie ministerského predsedu
Republiky Kongo P. Lumumbu a jeho druhov. Z ich
usmrtenia obvinila nielen „belgických kolonizátorov“
a NATO, ale aj časť riadiacich štruktúr OSN.

15. februára
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR A. Gregor

predniesol v zahraničnom výbore NZ ČSSR prejav
o aktuálnych úlohách zahraničnej politiky ČSSR.

17. marca  
– Čs. veľvyslanec pri OSN K. Kahuda predniesol na zasa-

daní Rady bezpečnosti prejav o situácii v Kongu.

24. marca
– V indickom Dillí sa začalo riadne zasadanie Svetovej

rady mieru.

4. – 7. apríla
– Vo Viedni sa uskutočnili čs.-rakúske hospodárske roko-

vania.

12. apríla
– Sovietsky vojenský letec, major J. Gagarin, ukončil

na palube kozmickej lode Vostok I prvý let na obežnej
dráhe okolo Zeme.

17. apríla
– Oddiely kubánskych exulantov sa za pomoci americkej

tajnej služby CIA vylodili v Zátoke svíň s cieľom
zvrhnúť vládu F. Castra. Pokus o inváziu bol neúspešný.

29. apríla  
– Čs. vláda odpovedala na naliehavé posolstvo kubánskej

vlády „upozorňujúce na bezprostredné nebezpečen-
stvo priamej ozbrojenej agresie Spojených štátov ame-
rických proti Kubánskej republike.“
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29. mája 
– Na XVII. zasadaní Hospodárskej komisie pre Áziu

a Ďaleký východ predniesol prejav čs. delegát L. Šimo-
vič.

– Vláda ČSSR adresovala vláde NSR nótu v súvislosti
s haváriou dopravného lietadla Československých aerolí-
nií neďaleko Norimberka, pri ktorej zahynulo 51 ľudí.

3. júna
– Prezident USA J. F. Kennedy sa vo Viedni stretol s pred-

sedom rady ministrov ZSSR N. Chruščovom. Predstavi-
telia dvoch najmocnejších štátov sveta rokovali o širo-
kej palete otázok, ale zhodli sa v podstate len
na potrebe neutralizácie Laosu. V otázke štatútu západ-
ného Berlína, odzbrojenia i v iných kľúčových otázkach
vtedajších medzinárodných vzťahov sa ich stanoviská
nezblížili.

16. júna 
– Vláda ČSSR odovzdala sekretariátu OSN protestnú

nótu v súvislosti „so sústavným obmedzovaním čin-
nosti Stálej misie ČSSR pri OSN“.

17. júna  
– Prezident ČSSR A. Novotný poslal pozdravné posolstvo

Kresťanskému mierovému zhromaždeniu v Prahe.

20. júna
– Štátna komisia pre vedecké hodnosti vydala vyhlášku

o nostrifikácii vedeckých hodností nadobudnutých
v zahraničí.

Posledná júnová dekáda
– V ČSSR sa konali Dni priateľstva československého

a afrického ľudu.

17. júla
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR odovzdalo vlá-

dam USA, Veľkej Británie a Francúzska nótu, v ktorej
vyjadrilo podporu vláde NDR požadujúcej, aby sa skon-
covalo s „provokačnými pochodmi“ organizovanými
„západonemeckými militaristami“ k hraniciam NDR.

3. – 5. augusta  
– V Moskve sa konala porada prvých tajomníkov ústred-

ných výborov komunistických a robotníckych strán
členských štátov Varšavskej zmluvy o otázkach súvisia-
cich s prípravou mierovej zmluvy s Nemeckom a s „nor-
malizáciou situácie v západnom Berlíne“.

11. augusta  
– Vláda ČSSR odovzdala prostredníctvom veľvyslanectva

USA v Prahe nótu vláde NSR, v ktorej protestovala
proti začleňovaniu „nacistických právnikov do západo-
nemeckej justície“.

13. augusta
– V nedeľu v ranných hodinách začali oddiely pohranič-

nej polície a robotníckej milície NDR budovať
na demarkačnej línii medzi východným sektorom Ber-
lína a západnými sektormi mesta a medzi západnými
časťami Berlína a územím NDR provizórne zátarasy
z ostnatého drôtu, ktoré mali zamedziť útekom obča-
nov NDR do západného Nemecka. V priebehu niekoľ-
kých ďalších desiatok hodín nahradil provizórne záta-
rasy betónový múr postavený v rekordne krátkom čase.
O jeho vybudovaní sa rozhodlo začiatkom januára 1961
na porade vedúcich predstaviteľov členských štátov
Varšavskej zmluvy v Moskve.

2. septembra  
– Vláda ČSSR vydala vyhlásenie týkajúce sa rozhodnutia

sovietskej vlády obnoviť pokusné výbuchy jadrových
zbraní. Prvý takýto výbuch sa uskutočnil už 1. sep-
tembra.

18. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David vystúpil

na plenárnom zasadaní NZ ČSSR s prejavom o najna-
liehavejších úlohách československej zahraničnej poli-
tiky.

– Pri leteckom nešťastí v Kongu zahynul generálny
tajomník OSN Dag Hammarskjöld.

19. septembra
– NZ ČSSR prijalo Zákon o úprave niektorých nárokov

a záväzkov medzi československými a rumunskými oso-
bami.

17. októbra
– V Moskve sa začal XXII. zjazd KSSZ.

30. októbra
– ZSSR uskutočnil ďalší pokusný výbuch atómovej

bomby mimoriadnej sily.

3. novembra
– Valné zhromaždenie OSN zvolilo za nového generál-

neho tajomníka OSN barmského diplomata U Thanta.
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15. novembra
– ÚV KSČ nariadil odstrániť pomníky J. Stalina na území

ČSSR a premenovať názvy ulíc, závodov atď. nesúce
jeho meno. Postupoval podľa príkladu ZSSR.

4. decembra
– V Moskve sa začal V. svetový zjazd odborov.

10. decembra
– ZSSR prerušil diplomatické styky s Albánskom. O dva

dni neskôr tak urobila i vláda ČSSR.

19 6 2  

13. januára
– V Pekingu bola podpísaná zmluva o hospodárskej

a technickej spolupráci medzi ČĽR a Albánskou ľudo-
vou republikou.

20. februára  
– Vláda ČSSR odovzdala Medzinárodnému súdnemu

dvoru memorandum v súvislosti s posudkovým kona-
ním vo veci výdajov na udržiavanie ozbrojených síl
OSN.

– Americký astronaut J. Glenn úspešne uskutočnil trojná-
sobný oblet okolo Zeme, čím sa USA priblížili k úspe-
chom, ktoré v oblasti kozmického výskumu dosiahol
ZSSR.

22. februára
– V bratislavskom závode Slovnaft bola uvedená do pre-

vádzky prvá časť ropovodu Družba, ktorým do ČSSR
pritekala ropa od 3. februára.

14. marca
– V Paláci národov v Ženeve sa po dlhotrvajúcich prípra-

vách začala konferencia 18 štátov o odzbrojení.

21. marca  
– Na zasadaní výboru OSN pre mierové využitie kozmic-

kého priestoru vystúpil s prejavom československý dele-
gát Z. Černík.

25. apríla
– USA obnovili pokusné výbuchy jadrových zbraní v juž-

nom Tichomorí.

28. apríla  
– Československá vláda odovzdala japonskej vláde nótu

týkajúcu sa obnovenia jadrových skúšok.

1. mája
– Francúzsko uskutočnilo na Sahare ďalší pokusný

výbuch atómovej bomby.

19. júna
– Americký prezident J. F. Kennedy podpísal zákon, ktorý

Komunistickej strane USA zakazoval prijímať nových
členov.

3. júla
– Francúzsko po dlhom váhaní uznalo štátnu nezávislosť

Alžírska.

9. júla
– V Moskve sa za účasti takmer 2500 delegátov z vyše 120

krajín sveta začal Svetový kongres za všeobecné odzbroje-
nie. Prvý tajomník ÚV KSSZ a predseda rady ministrov
ZSSR N. Chruščov na ňom vystúpil s nerealistickou
požiadavkou úplného odzbrojenia.

2. augusta  
– Predseda vlády ČSSR V. Široký poslal posolstvo VIII.

Svetovej konferencii proti atómovým a vodíkovým bom-
bám a za odvrátenie jadrovej vojny, ktorá sa konala
v Tokiu.

5. augusta
– ZSSR začal novú sériu pokusných výbuchov jadrových

zbraní.

2. septembra
– ZSSR vyhlásil, že Kubánskej republike bude dodávať

zbrane. Ako dôvod uviedol „hrozbu agresie“ zo strany
USA. Rozhodnutie Moskvy značne zvýšilo napätie
medzi ZSSR a USA a medzi USA a Kubou.

14. októbra
– Americké prieskumné lietadlo monitorujúce územie

Kuby potvrdilo existenciu zariadení potrebných
na odpaľovanie sovietskych rakiet stredného doletu
na kubánskom území.

22. októbra
– Americký prezident J. F. Kennedy vyhlásil v noci z 22.

na 23. októbra námornú blokádu Kuby, ktorá mala zne-
možniť jej námorné spojenie so ZSSR. Začala sa dňa 24.
októbra.

23. októbra  
– Vláda ČSSR vydala v súlade s postojom a politickými

záujmami ZSSR vyhlásenie, v ktorom námornú blo-
kádu Kuby označila za „agresiu“ USA voči Kube.
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25. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David vystúpil

v zahraničnom výbore NZ ČSSR s výkladom o „nebez-
pečnej situácii vyplývajúcej [z údajnej] agresie USA
voči Kube“.

28. októbra
– Pod tlakom USA hroziacich tvrdými odvetnými opatre-

niami vláda ZSSR vyslovila súhlas s demontážou rake-
tových zariadení vybudovaných na území Kuby, čím sa
„kubánska kríza“ ohrozujúca svetový mier v dovtedy
nevídanej miere skončila. Na druhej strane, vedenie
USA dalo záruky, že Spojené štáty nepodniknú proti
Kube vojenský útok. Námorná blokáda Kuby sa defini-
tívne skončila 21. novembra.

4. – 8. decembra 
– V Prahe sa konal XVII. zjazd KSČ, ktorý vo funkcii

prvého tajomníka ÚV KSČ potvrdil A. Novotného, ale
priznal, že ČSSR má ekonomické problémy.

19 6 3   

22. januára
– Francúzsky prezident Ch. de Gaulle a západonemecký

kancelár K. Adenauer podpísali v Paríži zmluvu o spo-
lupráci v oblasti bezpečnosti, hospodárstva a kultúry,
ktorá sa stala jedným z prejavov „francúzsko-nemec-
kého vyrovnania“. K podpisu dokumentu prišlo v čase
francúzskeho nesúhlasu so vstupom Veľkej Británie
do EHS a rastúceho nedorozumenia medzi Francúz-
skom a vojenskými štruktúrami NATO. Vznikajúca „os
Paríž – Bonn“ sa tak pri pohľade z Washingtonu mohla
javiť ako pokus Francúzska, ktoré bolo na rozdiel
od západného Nemecka jadrovou veľmocou, vybudo-
vať si v rámci západnej Európy monopolné mocenské
postavenie.

14. februára  
– Vláda ČSSR zaslala nótu vláde Francúzskej republiky,

v ktorej vyjadrila protest proti uzavretiu francúzsko-
nemeckej zmluvy o spolupráci v oblasti bezpečnosti,
hospodárstva a kultúry.

6. marca  
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David vystúpil

na plenárnom zasadaní NZ ČSSR so správou o medzi-
národno-politickej situácii.

7. apríla
– Podľa novej ústavy schválenej na zasadaní Zväzovej

ľudovej skupštiny Juhoslávie sa FĽRJ premenovala
na SFRJ a J. Broz-Tito sa stal jej doživotným preziden-
tom.

11. apríla
– Pápež Ján XXIII. vydal encykliku Pacem in terris (Mier

na Zemi), v ktorej o. i. žiadal zákaz atómových zbraní,
zastavenie pretekov v zbrojení, odstránenie rasovej
diskriminácie a ochranu menšín.

17. mája  
– Vláda ZSSR zaslala vláde Francúzska a a vláde SRN

nótu, v ktorej vyslovila protest proti nedávnemu podpí-
saniu francúzsko-nemeckej zmluvy o spolupráci
v oblasti bezpečnosti, hospodárstva a kultúry. Zmluva
bola podľa Moskvy „nepriamym atómovým vyzbroje-
ním“ SRN.

3. júna  
– V piatom roku svojho pontifikátu zomrel vo Vatikáne

pápež Ján XXIII. (Giuseppe Roncalli, * 3. 6. 1881).

16. júna
– Sovietska kozmická loď Vostok 6 vyniesla na obežnú

dráhu okolo Zeme prvú ženu – podporučíčku soviet-
skeho letectva V. Tereškovovú.

21. júna  
– Za nového pápeža bol zvolený G. Montini, ktorý sa roz-

hodol prijať meno Pavol VI.

26. júna
– Prezident USA J. F. Kennedy navštívil v rámci svojho

štvordňového pobytu v SRN západný Berlín. V prejave,
ktorý predniesol v rozdelenom meste, označil berlínsky
múr za rukolapný dôkaz zlyhania komunistického
režimu.

28. júna
– Prezident republiky A. Novotný obdržal od pápeža

Pavla VI. ďakovný telegram za blahoprianie k jeho zvo-
leniu za hlavu katolíckej cirkvi.

8. júla
– Vláda ČSSR požiadala vládu ČĽR, aby sa vedúci tlačo-

vej agentúry Nová Čína v Prahe Chuang Čen-šang
a jeho manželka Čang Ju-ťen, ktorí boli v Pekingu,
nevrátili do ČSSR. Čs. vláda zároveň požiadala, aby
dopisovateľ uvedenej agentúry Lu Chao-čing bol urý-
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chlene odvolaný z ČSSR. Menovaný opustil územie
ČSSR dňa 19. júla.

17. júla  
– Na ropovode Družba bola dokončená ďalšia etapa

výstavby, keď potrubie dosiahlo Schwedt v NDR.

21. júla
– Sovietsko-čínske spory, ktoré sa v súvislosti so zápasom

o vedúcu pozíciu vo svetovom komunistickom hnutí
rozhoreli krátko po XX. zjazde KSSZ, prerástli do otvo-
renej a pred verejnosťou neskrývanej roztržky.

5. augusta  
– Ministri zahraničných vecí USA, Veľkej Británie a ZSSR

D. Rusk, A. Douglas-Home a A. Gromyko podpísali
v Moskve zmluvu o zákaze jadrových pokusov vo vzdu-
chu, v kozmickom priestore a pod vodou. ČSSR ratifi-
kovala uvedenú zmluvu dňa 14. októbra. Francúzsko –
jedna z jadrových veľmocí ju – podobne ako niektoré
ďalšie štáty odmietlo podpísať.

30. augusta
– Medzi Washingtonom a Moskvou bola uvedená do pre-

vádzky tzv. horúca linka spájajúca Biely dom s Kremľom
a umožňujúca v prípade potreby rýchle telefónne spo-
jenie medzi najvyššími predstaviteľmi USA a ZSSR.

12. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David predniesol

v zahraničnom výbore NZ ČSSR výklad o českosloven-
skej zahraničnej politike.

20. septembra                  
– V. Široký bol odvolaný z funkcie predsedu vlády ČSSR

a na jeho miesto bol vymenovaný dovtedajší predseda
SNR a poslanec NZ ČSSR J. Lenárt.

25. septembra  
– NZ ČSSR vydalo vyhlásenie k 25. výročiu Mníchova.

14. októbra
– Prezident republiky A. Novotný poskytol rozhovor

vedúcemu reportérovi hamburského časopisu Der Stern
E. Vackovi.

15. októbra
– K. Adenauer odstúpil vo veku 87 rokov z funkcie spol-

kového kancelára SRN, ktorú zastával od roku 1949.

21. novembra  
– Vláda ČSSR poskytla Kube, ktorú 9. októbra postihla

prírodná katastrofa spôsobená ničivým tajfúnom Flóra,
finančnú pomoc.

22. novembra  
– V texaskom meste Dallas bol zavraždený americký pre-

zident J. F. Kennedy (* 29. 5. 1917). Bol v poradí štvrtým
prezidentom USA, ktorý zahynul rukou vraha.

19 6 4  

12. januára
– Noviny Rudé právo priniesli správu, že súčasťou daru

vlády ČSSR mestu Skopje, ktoré bolo 26. júla 1963
postihnuté ničivým zemetrasením, bola 12-triedna
kompletne vybavená škola vrátane odborných učební
a jedálne. Škola určená pre 480 žiakov bola riešená
pavilónovým systémom. ČSR v rámci pomoci Juhoslávii
postavila a vybavila aj novú pôrodnicu, desiatky nových
bytov, poskytla finančné prostriedky i ďalšiu pomoc.

22. januára 
– Prezident ČSSR A. Novotný poslal predsedovi rady

ministrov ZSSR N. Chruščovovi odpoveď, v ktorej priví-
tal jeho posolstvo o mierovom riešení územných spo-
rov a otázok hraníc.

23. – 31. januára  
– V Prahe sa konalo prvé zasadanie československo-

sovietskej medzivládnej komisie pre hospodársku
a vedecko-technickú spoluprácu.

22. februára
– V Bratislave sa skončilo dvojdňové rokovanie vodohos-

podárskej organizácie Dunaj – Váh s delegáciou maďar-
skej vodohospodárskej služby v Györi o spolupráci pri
bagrovacích prácach na Dunaji.

26. februára
– Prezident republiky A. Novotný poslal pozdravné

posolstvo Konferencii mládeže a študentstva za odzbroje-
nie, mier a národnú nezávislosť, ktorá sa konala vo Flo-
rencii.

23. marca
– V Ženeve sa začalo rokovanie Svetovej konferencie

o obchode a rozvoji.
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1. – 6. apríla 
– V Sofii sa konali konzultácie medzi delegáciami ústred-

ných plánovacích orgánov ČSSR a BĽR o koordinácii
národohospodárskych plánov a hospodárskej spolu-
práce v rokoch 1966 – 1970.

3. apríla
– Uverejnením článku vedúceho ideológa KSSZ

M. Suslova 60 000 slov proti Maovi v sovietskom den-
níku Pravda sa prehĺbil čínsko-sovietsky ideologický
a mocenský konflikt.

12. mája  
– Vláda ČSSR zaslala vláde USA nótu, v ktorej vyjadrila

protest proti budovaniu mnohostrannej jadrovej sily
NATO. Nóty podobného znenia boli zaslané aj ostat-
ným vládam členských štátov NATO.

Koniec mája
– Vláda ČSSR protestovala proti výrokom západonemec-

kého ministra dopravy H. Seebohma, ktorý 17. októbra
na Sudetonemeckom dni v Norimberku žiadal navráte-
nie Sudet sudetským Nemcom.

1. júna
– Vo Viedni sa skončili osemdňové čs.-rakúske rokovania

o možnosti podpísania zmluvy o úprave štátnych hra-
níc v pohraničnom úseku rieky Morava, kde sa dokon-
čovali spoločné regulačné práce.

2. júla  
– Prezident ČSSR A. Novotný poslal pozdravný list II. vše-

kresťanskému mierovému zhromaždeniu, ktoré sa konalo
v Prahe.

2. augusta
– V Tonkinskom zálive pri pobreží VDR prišlo k prvej

vážnej ozbrojenej konfrontácii medzi ozbrojenými
silami severného Vietnamu a USA. Tonkinský incident
otvoril cestu k čoraz väčšej angažovanosti USA vo vojne
vo Vietname.

13. augusta  
– Vláda ČSSR vydala stanovisko „k nezákonným opatre-

niam Organizácie amerických štátov proti Kube“. Išlo
o reakciu na závery konferencie OAŠ, ktorá sa konala
26. júla vo Washingtone a vyústila do schválenia diplo-
matických a hospodárskych sankcií proti Kube.

25. septembra  
– NZ ČSSR schválilo zákon o nepremlčateľnosti vojno-

vých zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných
na československom území počas druhej svetovej vojny.

12. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David predniesol

v zahraničnom výbore NZ ČSSR správu a hlavných úlo-
hách československej zahraničnej politiky a činnosti
ministerstva zahraničných vecí.

14. októbra 
– Ústredný výbor KSSZ odvolal N. Chruščova z funkcií

predsedu rady ministrov ZSSR a prvého tajomníka ÚV
KSSZ. Novým šéfom sovietskej vlády sa stal A. Kosygin
a za nového šéfa strany bol zvolený L. Brežnev.
N. Chruščov bol po odvolaní z vedúcich funkcií soviet-
skeho štátu oficiálne penzionovaný dňa 19. decembra.

16. októbra
– ČĽR uskutočnila svoj prvý pokusný výbuch atómovej

bomby.

12. novembra
– NZ ČSSR opätovne zvolilo za prezidenta republiky

A. Novotného.

3. novembra
– V prezidentských voľbách v USA zvíťazil s veľkým

náskokom úradujúci prezident L. Johnson.

21. novembra  
– V Ríme sa skončilo 3. zasadanie II. vatikánskeho koncilu.

26. novembra  
– Stála misia ČSSR pri OSN vydala vyhlásenie zaobera-

júce sa otázkou posilnenia účinnosti OSN pri zabezpe-
čovaní medzinárodného mieru a bezpečnosti.

1. decembra  
– Vláda ČSSR vydala protestné vyhlásenie proti „ozbroje-

nej intervencii Belgicka a USA v Kongu“. Išlo o reakciu
na zásah, ktorým sa vojenské jednotky uvedených štá-
tov pokúsili v neprehľadnej politickej situácii v Kongu
vyslobodiť početné skupiny belošských zajatcov ohro-
zených na živote.
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19 6 5

4. januára
– Pod názvom „Deeds alone“ („Len činy“) sa neďaleko

hraníc ČSSR začali veľké zimné manévre 4. tankovej
divízie americkej armády rozmiestnenej v západnom
Nemecku.

7. januára
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt poslal odpoveď na list

predsedu štátnej rady ČĽR Čou En-laja, týkajúci sa
zákazu a úplného zničenia jadrových zbraní.

13. januára
– V Bonne boli obnovené obchodné a politické rokova-

nia medzi vládnymi delegáciami ČSSR a NSR.

21. januára
– V Moskve sa začalo 47. zasadanie predsedníctva Sveto-

vej odborovej federácie.

24. januára  
– Vo veku 90 rokov zomrel v Londýne britský politik

W. Churchill (* 30. 11. 1874).

1. februára  
– Vláda ČSSR informovala štáty bývalej protihitlerovskej

koalície, že v septembri 1964 prijalo NZ ČSSR zákon,
ktorým sa vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti stali
na území ČSSR nepremlčateľné.

12. apríla
– Výkonná rada Európskej spoločnosti pre kultúru (Euro-

pean Society of Culture) sa zišla v Prahe na svojom pra-
videlnom zasadaní. Bolo to po prvýkrát, keď výkonná
rada tejto nevládnej medzinárodnej organizácie zasa-
dala v socialistickej krajine.

20. apríla  
– Vláda ČSSR ponúkla VDR vojenskú pomoc v boji proti

„agresii USA“.

27. apríla  
– Delegácia ČSSR predložila na XX. zasadaní EHK memo-

randum o rozvoji celoeurópskej hospodárskej spolu-
práce.

5. mája  
– ČTK vydala vyhlásenie odsudzujúce „ozbrojenú inter-

venciu USA v Dominikánskej republike“. Išlo o reakciu
ČSSR na vylodenie príslušníkov americkej námornej
pechoty v hlavnom meste Dominikánskej republiky

Santo Domingu koncom apríla. Oficiálnym dôvodom
vojenského zásahu USA bola ochrana amerických
občanov pred následkami začínajúcej sa občianskej
vojny, ale v pozadí akcie bolo i úsilie Washingtonu
zabrániť „nebezpečenstvu šírenia komunizmu na ame-
rickom kontinente“.

6. mája  
– Vláda ČSSR odovzdala kambodžskému veľvyslanectvu

v Prahe nótu k stanovisku kambodžskej kráľovskej
vlády odsudzujúcemu používanie bojových plynov
v južnom Vietname.

8. mája  
– ÚV KSČ, ÚV NF ČSSR, NZ ČSSR a vláda ČSSR poslali

pozdravné posolstvo sovietskemu ľudu pri príležitosti
20. výročia oslobodenia Československa.

9. mája
– Pri príležitosti 20. výročia oslobodenia Československa

vyhlásil prezident republiky A. Novotný amnestiu pre
tých čs. utečencov na Západ, ktorí sa do 31. decembra
rozhodnú pre dobrovoľný návrat do Československa.

15. – 16. júna  
– V Moskve sa konalo 4. zasadanie medzivládnej

sovietsko-československej komisie pre hospodársku
a vedecko-technickú spoluprácu.

18. júna
– NZ ČSSR prijalo Zákon o pobyte cudzincov na území

ČSSR. 23. júna bola vydaná vyhláška ministerstva
vnútra ČSSR, ktorá stanovila podrobnejšie predpisy
o pobyte cudzincov na čs. území.

30. júna  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo protestné

vyhlásenie týkajúce sa „protičeskoslovenských útokov
západonemeckých revanšistov“.

9. júla  
– Prezident republiky A. Novotný poslal posolstvo Sveto-

vému kongresu za mier, národnú nezávislosť a všeobecné
odzbrojenie, ktorý sa konal v Helsinkách.

28. júla
– Počet amerických vojakov vo Vietname sa zvýšil

z dovtedajších 75 000 na 125 000 mužov.

Júl   
– Vláda ČSSR upozornila formou demarše na „snahy

vlády NSR získať jadrové zbrane“.
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7. augusta  
– Vláda ČSSR vydala vyhlásenie, v ktorom protestovala

proti „stupňovaniu americkej agresie vo Vietname“.

21. augusta  
– Rumunský parlament schválil novú ústavu a premeno-

vanie krajiny na Rumunskú socialistickú republiku.

9. septembra
– Francúzsky prezident Ch. de Gaulle vyhlásil, že Fran-

cúzsko môže za určitých okolností vystúpiť z organizá-
cie NATO.

8. októbra
– Vo Varšave sa za účasti československej delegácie začal

VI. zjazd Svetovej odborovej federácie.

23. októbra
– V Prahe sa pri príležitosti Dňa Spojených národov usku-

točnilo slávnostné zhromaždenie.

27. novembra  
– Pred Bielym domom sa zhromaždilo asi 20 000 Ameri-

čanov, ktorí žiadali ukončenie bombardovania sever-
ného Vietnamu.

8. decembra
– Vo Vatikáne sa po troch rokoch s prestávkami vedených

rokovaní slávnostne skončilo zasadanie II. vatikánskeho
koncilu.

9. decembra
– Predsedom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR sa stal

N. Podgornyj, ktorý v tejto funkcii vystriedal A. Miko-
jana. Mikojan uvedenú funkciu prevzal 15. júla 1964
po L. Brežnevovi.

Začiatok druhej decembrovej dekády
– Vo Viedni sa konali čs.-rakúske rokovania o vzájom-

ných vzťahoch dvoch susedných krajín.

19 6 6  

4. januára
– V Havane sa za účasti 450 delegátov a 80 pozorovateľov

z viac než 100 krajín sveta začala prvá Konferencia soli-
darity národov Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Rokova-
nia konferencie boli z veľkej časti venované „boju proti
imperializmu“ a trvali do 15. januára.

31. januára
– USA po 37-dňovej prestávke obnovili letecké útoky

proti VDR.

1. februára  
– Prezident ČSSR A. Novotný poslal prezidentovi VDR

Ho Či Minovi odpoveď na list, ktorým ho vietnamský
prezident 24. januára informoval „o ďalšom vystupňo-
vaní vojny Spojených štátov amerických vo Vietname“.

21. februára
– Francúzsky prezident Ch. de Gaulle oznámil na tlačovej

konferencii v Paríži, že jeho krajina stiahne svoje
vojenské sily spod velenia NATO, ale ostane súčasťou
politických štruktúr tejto organizácie. Zároveň uviedol,
že Francúzsko si želá, aby vojenské sily NATO nachádza-
júce sa na jeho území opustili Francúzsko do 1. apríla
1967.

15. marca  
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David predniesol

v NZ ČSSR expozé o aktuálnej medzinárodnej situácii
a zahraničnej politike ČSSR.

17. marca  
– Stály zástupca ČSSR pri OSN M. Klusák poslal predse-

dovi Rady bezpečnosti OSN list, v ktorom ČSSR podpo-
rila žiadosť NDR o prijatie za člena OSN.

21. – 24. marca 
– V Zbraslavi sa konalo zasadanie zmiešanej komisie zria-

denej na základe čs.-rakúskej dohody o využívaní spo-
ločných ložísk zemného plynu a ropy. V prerokúvaných
otázkach sa podľa čs. strany dosiahlo „jednotné stano-
visko zodpovedajúce záujmom oboch strán“.

30. marca
– V Moskve sa začal XXIII. zjazd KSSZ. Trval do 8. apríla

a o. i. schválil premenovanie funkcie vodcu strany
z prvého na generálneho tajomníka ÚV KSSZ.

8. apríla
– V ČSSR bola vymenovaná Komisia pre spoluprácu

vo výskume a mierovom využití kozmického priestoru.

19. apríla
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR O. Klička

predniesol prejav na XXI.. plenárnom zasadaní Európ-
skej hospodárskej komisie v Ženeve.
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27. apríla
– Pápež Pavol VI. prijal na súkromnej audiencii ministra

zahraničných vecí ZSSR A. Gromyka. Šéf sovietskej
diplomacie bol prvým vysokým politickým činiteľom
ZSSR, ktorému sa dostalo tejto pocty.

5. mája  
– Vláda ČSSR odovzdala prostredníctvom veľvyslanectva

USA v Prahe odpoveď na tzv. mierovú nótu vlády SRN
zo dňa 24. marca 1966, týkajúcu sa postupného znižova-
nia počtu jadrových zbraní na Východe i na Západe,
vytvorenia zóny obmedzeného zbrojenia, eventuál-
neho uznania neplatnosti mníchovskej dohody i iných
otázok. Vzhľadom na to, že uvedená nóta nebola adre-
sovaná aj NDR, ale aj vzhľadom na iné okolnosti čs.
vedenie „mierovú nótu“ odmietlo.

16. mája
– V Číne sa začala tzv. kultúrna revolúcia.

31. mája
– V Prahe sa začal XIII. zjazd KSČ. Trval do 4. júna

a potvrdil vedúcu úlohu KSČ pri riadení spoločnosti.
Kriticky sa vyslovil o „agresii USA vo Vietname“.

29. júna
– Letectvo USA bombardovalo hlavné mesto severného

Vietnamu Hanoj a prístav Haiphong.

30. júna  
– NZ ČSSR vydalo protestné vyhlásenie proti „ďalšiemu

stupňovaniu agresie vo Vietname“.

4. augusta  
– Stála misia ČSSR pri OSN odovzdala predsedovi Rady

bezpečnosti OSN protestnú nótu proti „agresii USA
vo Vietname“.

20. augusta
– Na území ČSSR sa pod názvom Vltava začalo šesťdňové

vojenské cvičenie armád Varšavskej zmluvy.

30. augusta
– Noviny Rudé právo priniesli správu, podľa ktorej „mie-

rová nadácia Bertranda Russella oznámila, že lord Rus-
sell zverejnil text listu, v ktorom vyzval prezidenta USA
Johnsona, aby sa osobne prišiel obhájiť pred pripravo-
vaný medzinárodný súdny tribunál v Paríži zo zločinov,
ktorých sa na jeho príkaz dopúšťajú americkí vojaci
vo Vietname.“

21. septembra
– Stála misia ČSSR pri OSN odovzdala generálnemu

tajomníkovi OSN U Thantovi protestnú nótu kritizu-
júcu politiku „apartheidu“.

5. októbra
– Početný stav amerických vojenských síl vo Vietname sa

zvýšil na 321 000 mužov.

26. októbra
– Velenie NATO rozhodlo na základe žiadosti Francúzska

o preložení svojho hlavného stanu z Paríža do Bruselu.

6. novembra
– Kritika, ktorú na adresu ČĽR vyslovil počas osláv 49.

výročia Októbrovej revolúcie člen politického byra ÚV
KSSZ A. Peľše, viedla k ďalšiemu zostreniu sovietsko-
čínskych vzťahov.

16. decembra  
– Vláda ČSSR vydala protestné vyhlásenie proti bombar-

dovaniu hlavného mesta VDR Hanoja letectvom USA.

19 6 7  

31. januára
– Rumunsko ako prvá krajina sovietskeho bloku nadvia-

zalo diplomatické styky so SRN.

Začiatok februára
– Generálny tajomník ÚV KSSZ L. Brežnev a šéf KGB

J. Andropov sa počas návštevy Prahy pokúsili dosiahnuť
súhlas čs. vedúcich predstaviteľov s rozmiestnením
dvoch divízií Sovietskej armády v oblasti západných
hraníc ČSSR. Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident repu-
bliky A. Novotný túto požiadavku odmietol.

26. marca  
– Pápež Pavol VI. vydal encykliku Populorum Progressio

(Pokrok národov), ktorá ľudstvo a osobitne štátnikov
vyzývala na solidaritu a účinnú vzájomnú pomoc v boji
proti hladu a nevedomosti.

31. marca
– Zomrel minister obrany ZSSR maršal Sovietskeho

zväzu R. Malinovskij (* 23. 11. 1898).

15. apríla  
– Proti vojne vo Vietname protestovalo v New Yorku viac

než 100 000 demonštrantov.
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24. – 26. apríla  
– V Karlových Varoch sa uskutočnila konferencia zástup-

cov 24 európskych komunistických a robotníckych
strán o otázkach bezpečnosti v Európe. Na konferencii
boli prítomní zástupcovia: Komunistickej strany Bel-
gicka (Frans van den Branden), Bulharskej KS (T. Živ-
kov), KSČ (A. Novotný), KS Dánska (K. Jespersen), KS
Fínska A.Saarinen), Francúzskej KS (W. Rochet), Írskej
robotníckej strany (M. O’ Riordan), KS Severného Írska
(H. Moore), Talianskej KS (L. Longo), Pokrokovej strany
pracujúceho ľudu Cypru (E. Papaioannu), Luxembur-
skej KS (D. Urbany), Maďarskej SRS (J. Kádár), Jednot-
nej socialistickej strany Nemecka (W. Ulbricht), KS
Nemecka (Max Reimann), Jednotnej socialistickej
strany Nemecka – západný Berlín (G. Danelius), Poľ-
skej ZRS (W. Gomułka), Portugalskej KS (A. Cunhal),
KS Rakúska (F. Muhri), KS Grécka (A. Grozos), Sanma-
rinskej KS (E. Gasperoni), KSSZ (L. Brežnev), KS Špa-
nielska (D. Ibarruri), Švajčiarskej strany práce (E.
Woog) a KS Veľkej Británie (J. Gollan).

26. mája  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo protestné

vyhlásenie proti „ďalšiemu stupňovaniu agresie USA
vo Vietname“. Vyhlásenie bolo reakciou na obnovenie
bombardovania severného Vietnamu a na vstup ame-
rických a juhovietnamských vojenských jednotiek
do demilitarizovaného pásma pozdĺž 17. rovnobežky.

31. mája
– Prezident republiky A. Novotný poskytol rozhovor šéf-

redaktorovi britských novín The Times I. McDonaldovi.

5. júna
– Bojmi na hranici Izraela s Egyptom sa začala šesťdňová

izraelsko-arabská vojna, ktorá izraelskému štátu pri-
niesla významné územné zisky na úkor Egypta, Jor-
dánska a Sýrie.

9. júna  
– Vedúci predstavitelia šiestich európskych socialistic-

kých štátov a Juhoslávie sa zišli v Moskve, aby zaujali
stanovisko k arabsko-izraelskému konfliktu na Blízkom
východe.

15. júna
– Na pôde OSN bola prijatá protestná rezolúcia proti

administratívnemu pričleneniu celého Jeruzalema
k izraelskému štátu.

1. júla
– Predstavitelia členských štátov Európskeho hospodár-

skeho spoločenstva podpísali v Ríme zmluvu o fúzii EHS,
Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Montán-
nej únie. Fúziou uvedených medzinárodných organizá-
cií vzniklo Európske spoločenstvo, ktorého sídlom bol
Brusel a najvyšším výkonným orgánom Európska komi-
sia.

3. augusta
– Počet vojakov USA vo Vietname sa priblížil pol

miliónu.

21. augusta  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR odovzdalo vysla-

nectvu Rakúskej republiky v Prahe nótu týkajúcu sa
pohraničných incidentov na spoločných hraniciach.

3. septembra
– V Prahe sa začalo zasadanie Svetovej odborovej federá-

cie.

4. septembra
– V Belehrade sa začalo stretnutie predstaviteľov vlád

socialistických krajín venované ekonomickej spolu-
práci s arabskými krajinami. ČSR zastupovala na stret-
nutí delegácia vedená námestníkom predsedu vlády
a predsedom Štátnej plánovacej komisie O. Černíkom.

6. septembra  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR odovzdalo vysla-

nectvu Rakúskej republiky v Prahe protestnú nótu
proti pohraničným incidentom na spoločných hrani-
ciach.

9. októbra  
– V Prahe bolo vydané komuniké o výsledkoch rokovaní

vládnej hospodárskej delegácie Vietnamskej demokra-
tickej republiky v ČSSR.

19. – 21. decembra
– Vo Varšave sa konala porada ministrov zahraničných

vecí európskych socialistických krajín.

19 6 8  

1. januára
– V MĽR bola uvedená do života nová sústava riadenia

národného hospodárstva. Predstavovala určitý kompro-
mis medzi dirigistickým riadením ekonomiky a voľnej-
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ším štátom regulovaným „socialistickým“ trhovým hos-
podárstvom.

5. januára
– Za prvého tajomník ÚV KSČ bol zvolený A. Dubček,

ktorý v tejto funkcii vystriedal A. Novotného.

26. januára
– Na rieke Ussuri prišlo k vojenským stretom medzi jed-

notkami Sovietskej armády a vojenskými jednotkami
ČĽR.

22. februára  
– Stáli predstavitelia ČSSR, PĽR a ZSSR pri OSN M. Klu-

sák, B. Tomorowicz a P. Morozov odovzdali generál-
nemu tajomníkovi OSN U Thantovi spoločnú pro-
testnú nótu proti výrokom stálych predstaviteľov Fran-
cúzska, USA a Veľkej Británie pri OSN, podľa ktorých
bola vláda SRN „oprávnená hovoriť ako predstaviteľka
nemeckého ľudu v zahraničných záležitostiach.“

22. – 23. februára  
– za účasti vedúcich predstaviteľov ZSSR a krajín soviet-

skeho bloku sa pri príležitosti 20. výročia uchopenia
moci komunistami vo februári 1948 konali v Prahe
ústredné oslavy. Šéf sovietskej delegácie L. Brežnev
vyslovil počas nich určité obavy z politického vývinu
v ČSSR.

26. februára – 5. marca 
– V Budapešti sa uskutočnila konzultatívna schôdzka

vedúcich predstaviteľov 64 komunistických a robotníc-
kych strán venovaná príprave svetovej porady týchto
strán. Rumunská delegácia ju kvôli nesúhlasu s niekto-
rými stanoviskami KSSZ predčasne (1. marca) opustila.

4. marca  
– ČSTK oznámila, že pracovník Ministerstva národnej

obrany ČSSR a poslanec NZ ČSSR generál J. Šejna ušiel
do cudziny. (Cez Taliansko sa mu za pomoci CIA
následne podarilo emigrovať do USA). Dôvodom jeho
úteku boli finančné machinácie, ale aj fakt, že silám sto-
jacim za A. Novotným, ktorý bol jeho blízkym priate-
ľom a chránencom, sa nepodarilo zabrániť personál-
nym zmenám vo vedení strany signalizujúcim odklon
od politického kurzu uskutočňovaného A. Novotným.

8. marca
– Na varšavskej univerzite vypukli študentské nepokoje,

ktoré sa v nasledujúcich týždňoch rozšírili i na iné poľ-
ské vysoké školy.

16. marca
– V juhovietnamskej dedine My Lai príslušníci americkej

armády surovo postrieľali vyše 500 miestnych obyvate-
ľov. Brutálny čin vyvolal protestné reakcie prakticky
v celom svete.

22. marca
– Prezident republiky A. Novotný požiadal listom o uvoľ-

nenie z funkcie hlavy štátu, čím prišiel o zvyšok svojej
moci.

23. marca  
– V Drážďanoch sa uskutočnila porada vedúcich straníc-

kych a štátnych činiteľov ČSSR, BĽR, MĽR, NDR, PĽR
a ZSSR. Vedenie ČSSR bolo na porade nečakane podro-
bené ostrej spoločnej kritike a drážďanská schôdzka sa
stala začiatkom koordinovaného postupu piatich štátov
Varšavskej zmluvy proti pokračujúcemu sa obrodnému
procesu v Československu. Zástupcovia Rumunska sa
porady nezúčastnili.

24. marca
– Výzvou na zastavenie amerických leteckých náletov

na územie VDR sa v Štokholme skončila mimoriadna
poradná konferencia o Vietname.

27. marca  
– Neďaleko Moskvy pri cvičnom lete na dvojmiestnom

prúdovom lietadle MiG-15 UTI tragicky zahynul prvý
kozmonaut sveta J. Gagarin (* 9. 3. 1934).

– Delegácia ČSSR predložila na XXIII. zasadaní EHK
v Ženeve memorandum o úlohe a činnosti EHK OSN
v celoeurópskej vedecko-technickej spolupráci.

30. marca
– Za nového prezidenta ČSSR bol hlasmi 282 poslancov

(pri šiestich abstenciách) NZ ČSSR zvolený generál
L. Svoboda.

Koniec marca
– Prezident USA L. Johnson oznámil, že nebude kandido-

vať v novembrových voľbách na ďalšie prezidentské
funkčné obdobie a neprijme nomináciu Demokratickej
strany, ak mu bude ponúknutá.

4. apríla
– V Memphise (Tennessee) bol úkladne zavraždený

umiernený vodca hnutia na obranu práv čiernych oby-
vateľov USA M. L. King. Brutálny čin vyvolal búrlivé
protesty aj mimo USA.
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5. apríla  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie, v ktorom pripustilo, že ČSSR by sa mohla stať mies-
tom rokovaní o zastavení vojnových akcií USA proti
Vietnamu.

– Vláda ČSSR poslala prostredníctvom veľvyslanectva
USA v Prahe vláde SRN nótu, v ktorej opakovane žia-
dala „o vydanie vojnových zločincov Karmasina a Ďur-
čanského.“

– Na plenárnom zasadaní ÚV KSČ bol prijatý Akčný pro-
gram KSČ. V dokumente sa okrem iného uvádzalo, že
„ČSSR bude formulovať vlastné stanovisko k základ-
ným otázkam svetovej politiky, vychádzajúc z reálneho
pomeru medzinárodných síl a z vedomia, že je aktív-
nou súčasťou revolučného procesu vo svete.“

8. apríla
– Novým ministrom zahraničných vecí ČSSR sa v novej

vláde vedenej O. Černíkom stal J. Hájek.

17. apríla  
– Československý veľvyslanec v ZSSR O. Pavlovský ozná-

mil ministerstvu zahraničných vecí v Prahe, že vedúci
sovietski činitelia sú vážne znepokojení vývojom
v ČSSR.

18. apríla
– Za nového predsedu NZ ČSSR bol zvolený J. Smrkov-

ský.

24. apríla  
– V Programovom vyhlásení vlády ČSSR sa okrem iného

hovorilo, že „pri uskutočňovaní svojej zahraničnej poli-
tiky bude vláda vychádzať z reálneho hodnotenia
medzinárodných udalostí a bude mať trvalo na zreteli,
že Československo je pevnou súčasťou socialistického
spoločenstva.“

24. – 28. apríla  
– V Budapešti sa konalo zasadanie komisie pre prípravu

medzinárodnej porady komunistických a robotníckych
strán. Zasadania sa zúčastnili predstavitelia 54 strán.
Prípravná komisia určila, že medzinárodná porada
komunistických a robotníckych strán sa začne
v Moskve dňa 25. novembra 1968.

4. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda zaslal pozdravné posol-

stvo Svetovej zdravotníckej organizácii pri príležitosti 20.
výročia jej založenia.

4. – 5. mája  
– Československá stranícka a vládna delegácia (A. Dub-

ček, O. Černík, J. Smrkovský, V. Biľak) rokovala v Moskve
so sovietskym vedením (L. Brežnev, A. Kosygin, N. Pod-
gornyj, K. Katušev a K. Rusakov) o politickej a hospo-
dárskej situácii v ČSSR. Počas rokovaní prišlo k viace-
rým vážnym názorovým stretom tak pokiaľ išlo o poli-
tický, ako i hospodársky vývoj v Československu.

8. mája  
– V Moskve sa uskutočnilo stretnutie najvyšších predsta-

viteľov piatich krajín Varšavskej zmluvy (Bulharska,
Maďarska, NDR, Poľska a ZSSR – T. Živkova, J. Kádára,
W. Ulbrichta, H Axena, W. Gomułky, L. Brežneva,
N. Podgorného, A. Kosygina, K. Katuševa), ktorí rokovali
o vnútropolitickej situácii v ČSSR bez účasti jej zástup-
cov. Moskovská porada bola dôležitou udalosťou v pro-
cese vypracúvania spoločnej stratégie „piatich“ proti čs.
reformnému prúdu.

10. – 23. mája  
– Na československo-poľských hraniciach sa uskutočnilo

cvičenie sovietskych a poľských vojsk.

16. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Hájek predniesol

prejav na zasadaní zahraničného výboru NZ ČSSR.
V prejave odmietol kritické hlasy, ktoré sa na adresu
vývoja v ČSSR objavovali hlavne v tlači BĽR, NDR, PĽR
a ZSSR, s odôvodnením, že štát nemôže niesť zodpo-
vednosť za názory jednotlivcov. Takýto postoj bol pre
naprosto antireformne naladené „konzervatívne“ vede-
nie uvedených štátov neprijateľný, čo sa ukázalo na ich
stupňujúcom sa kriticizme ČSSR.

29. mája  
– Na plenárnom zasadaní ÚV KSČ prvý tajomník ÚV

KSČ A. Dubček prítomných ubezpečil „o vzťahu plnej
vzájomnej dôvery medzi Predsedníctvom ÚV KSSZ
i vládou ZSSR a Predsedníctvom ÚV KSČ, Národným
zhromaždením i vládou republiky.“ Ubezpečenie
nezodpovedalo v plnom rozsahu vtedajšej skutočnosti.

Máj
– Vo Francúzsku prišlo k vlne študentských nepokojov

a štrajkov, ktoré na viacerých miestach vyústili do obsa-
dzovania univerzít a tovární, ako aj do prudkých stretov
medzi políciou a študentmi i štrajkujúcimi zamestnan-
cami. V dôsledku šíriaceho sa chaosu francúzsky prezi-
dent Ch. de Gaulle v televíznom vystúpení 24. mája pri-
sľúbil uskutočnenie sociálnych reforiem a niektoré
zmeny v systéme univerzitného štúdia. K upokojeniu
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situácie vo Francúzsku však bezprostredne po preziden-
tovom televíznom prejave neprišlo.

1. júna  
– V rezolúcii ÚV KSČ o súčasnej situácii a ďalšom

postupe strany sa okrem iného hovorilo, že „náš vnú-
torný vývoj je zvrchovanou záležitosťou ČSSR; nezasa-
hujeme do vnútropolitických otázok iných krajín a to
isté vyžadujeme i vo vzťahu k našej krajine.“ Pohľad
Moskvy a jej najvernejších spojencov na dianie v ČSSR
bol diametrálne odlišný.

11. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSSZ L. Brežnev poslal

prvému tajomníkovi ÚV KSČ A. Dubčekovi list
s návrhom na okamžité uskutočnenie dvojstrannej
neoficiálnej schôdzky.

– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Hájek predniesol
v zahraničnom výbore NZ ČSSR ďalší prejav venovaný
aktuálnym otázkam čs. zahraničnej politiky.

20. júna
– Na území ČSSR sa začalo veliteľsko-štábne cvičenie

vojsk Varšavskej zmluvy.

27. júna
– Vo viacerých českých denníkoch a časopisoch vyšiel člá-

nok spisovateľa L. Vaculíka 2000 slov, ktorý čs. občanov
vyzýval, aby sa ešte dôslednejšie usilovali o prehĺbenie
demokratizačného procesu, a to i cestou štrajkov,
demonštrácií a iných verejných nátlakových akcií. Spi-
sovateľova výzva prekypovala reformným entuziaz-
mom, ale pre vedúce stranícke štruktúry ZSSR a jeho
štyroch spojencov (budúcich interventov) bola darom
z nebies, lebo sa dala poľahky využiť ako neodškriepi-
teľný dôkaz „kontrarevolučnej“ orientácie čs. obrod-
ného procesu. S nejednotným postojom sa stretla
i v radoch čs. komunistických reformátorov, ktorých
časť sa obávala, že príliš hlučné urýchľovanie reform-
ného procesu môže mať kontraproduktívne dôsledky,
čo sa napokon i potvrdilo.

4. júla 
– Politické byro ÚV KSSZ poslalo list predsedníctvu ÚV

KSČ, v ktorom výhražne konštatovalo, že politická
situácia v ČSSR je v dôsledku aktivít „antisocialistic-
kých“ síl čoraz nebezpečnejšia.

11. júla  
– Vedúci predstavitelia piatich krajín poslali predsed-

níctvu ÚV KSČ list s pozvaním na spoločnú schôdzku
do Varšavy. Predsedníctvo ÚV KSČ pozvanie odmietlo

z obavy, že sa podobne ako v marci v Drážďanoch opäť
ocitne pred spoločným „tribunálom“ pozývajúcich štá-
tov.

13. júla  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie, v ktorom protestovalo proti činnosti „sudetone-
meckého landsmanšaftu“.

14. – 15. júla  
– Vedúci predstavitelia piatich krajín Varšavskej zmluvy

sa zišli na porade vo Varšave. Z porady vzišlo ostré varo-
vanie na adresu vedenia KSČ obsiahnuté v Liste piatich
komunistických a robotníckych strán Ústrednému výboru
KSČ. V liste sa okrem iného uvádzalo, že „vývoj udalostí
vo vašej krajine [v ČSSR] v nás [účastníkoch porady]
vyvoláva hlboké znepokojenie. Nástup reakcie proti
vašej strane a základom spoločenského zriadenia
v ČSSR, podporovaný imperializmom, podľa nášho
hlbokého presvedčenia hrozí zviesť vašu krajinu z cesty
socializmu a v dôsledku toho ohrozuje záujmy celej
socialistickej sústavy.“ Predsedníctvo ÚV KSČ na zasa-
daní 16.-17. júla kritiku „päťky“ rozhodne odmietlo.

22. júla
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie o „rýdzo súkromnom charaktere“ návštevy pod-
predsedu Spolkového snemu NSR a predsedu FDP
W. Scheela v ČSSR.

29. júla – 1. augusta  
– V Čiernej nad Tisou sa uskutočnilo rokovanie medzi

delegáciami najvyšších straníckych a štátnych činiteľov
ČSSR a ZSSR. Skončilo sa bez viditeľných výsledkov,
lebo splnenie kádrových a iných požiadaviek nastole-
ných sovietskou stranou by bolo viedlo k značnému
oslabeniu reformného procesu v ČSSR. Stretnutie
v Čiernej nad Tisou však prispelo k ďalšiemu vyhrane-
niu pozícií medzi stúpencami reforiem v ČSSR a tzv.
„konzervatívcami“, ktorí s nimi chceli za pomoci ZSSR
a jeho spojencov skoncovať alebo dať im úplne nový
obsah, ktorý by bol fakticky znamenal likvidáciu obrod-
ného procesu.

3. augusta
– V Bratislave sa uskutočnila porada predstaviteľov

komunistických a robotníckych strán BĽR, ČSSR, MĽR,
NDR, PĽR a ZSSR, ktorí „posúdili cesty upevnenia roz-
voja a bratskej spolupráce socialistických štátov.“ Pre
ČSSR malo osobitný význam konštatovanie, že
„súčasná situácia od nás [účastníkov porady] vyžaduje
neochabujúce úsilie na zvýšenie obranyschopnosti kaž-
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dého socialistického štátu a celého socialistického spo-
ločenstva, na upevnenie politickej a vojenskej spolu-
práce v organizácii Varšavskej zmluvy.“ Táto formulácia
podobne ako mnohé ďalšie kládla dôraz na záujmy
„celého socialistického spoločenstva“ a fakticky popie-
rala názor, že by vnútorný vývoj v krajinách, ktoré boli
jeho súčasťou, mohol byť výlučne „zvrchovanou záleži-
tosťou“ každej z nich. Pre reformné hnutie v ČSSR sa
táto zásada obsahujúca princíp „obmedzenej suvere-
nity“ (tzv. Brežnevova doktrína) stala osudnou.

– Podľa správ tlače územie ČSR opustili posledné jed-
notky Sovietskej armády, ktoré sa od 20. do 30. júna
zúčastnili veliteľsko-štábneho cvičenia vojsk Varšavskej
zmluvy v ČSR.

4. augusta  
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Dubček predniesol rozhla-

sový a televízny prejav, v ktorom napriek varovným sig-
nálom z rokovaní v Čiernej nad Tisou a v Bratislave
okrem iného uviedol, že „rokovanie v Čiernej nad Tisou
a v Bratislave otvorilo nášmu obrodnému socialistic-
kému procesu ďalší potrebný priestor.“

8. augusta  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie, v ktorom protestovalo proti činnosti „sudetone-
meckého landsmanšaftu“.

18. augusta  
– Vedúci činitelia piatich krajín Varšavskej zmluvy

na porade v Moskve definitívne schválili rozhodnutie
o vojenskom zásahu proti Československu.

20. augusta  
– Vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy vpadli v nesko-

rých večerných hodinách do ČSSR a začali postupovať
do vnútra krajiny.

21. augusta  
– Československá vláda, ktorá sa zišla na mimoriadnej

schôdzi, vyjadrila protest vládam piatich krajín, kto-
rých armády okupovali ČSSR.

– Po neúspešnom pokuse o vytvorenie prosovietskej tzv.
robotnícko-roľníckej vlády boli vedúci čs. proreformní
politickí predstavitelia odvlečení do ZSSR.

– Predstavitelia šiestich členských štátov OSN (Dánska,
Francúzska, Kanady, Paraguaya, USA a Veľkej Británie)
písomne požiadali predsedu Rady bezpečnosti o okam-
žité zvolanie Rady bezpečnosti za účelom prerokovania
situácie v ČSSR.

– Stály zástupca ZSSR pri OSN J. Malik vyjadril záporné
stanovisko k prerokúvaniu situácie v ČSSR Radou bez-
pečnosti.

23. augusta             
– Prezident republiky L. Svoboda odletel do Moskvy

na rokovania s vedúcimi predstaviteľmi ZSSR. Na nasle-
dujúci deň sa k nemu pripojili i internovaní českoslo-
venskí politici. Rokovania, miestami veľmi zložité
a poznamenané emóciami, trvali do 26. augusta.

26. augusta  
– Československí a sovietski predstavitelia podpísali

v Moskve tzv. moskovský protokol (Protokol o rokovaní
delegácií ZSSR a ČSSR 23.-26. augusta v Moskve), ktorý
KSČ zaväzoval skoncovať so všetkými prejavmi obrod-
ného procesu.

27. augusta  
– Po podpísaní moskovského protokolu požiadal úradu-

júci predstaviteľ ČSSR pri OSN J. Mužík písomne
o stiahnutie prerokúvania československej otázky z pro-
gramu Rady bezpečnosti OSN.

31. augusta  
– ÚV KSČ v Prahe schválil moskovský protokol.

19. septembra
– Prezident republiky L. Svoboda odvolal J. Hájka, ktorý

v rozpore s pokynmi vlády odmietol na pôde OSN
intervenciu piatich krajín, z funkcie ministra zahranič-
ných vecí ČSSR a riadením rezortu dočasne poveril
predsedu vlády O. Černíka.

20. septembra  
– Československý veľvyslanec v USA K. Duda informoval

ministerstvo zahraničných vecí ČSSR, že západní diplo-
mati sa prikláňajú k myšlienke pokračovať napriek
sovietskej intervencii v ČSSR v rozvíjaní dialógu medzi
Východom a Západom.

27. septembra – 1. októbra  
– V Budapešti sa konalo zasadanie pracovnej skupiny

a prípravného výboru medzinárodnej porady komunis-
tických a robotníckych strán.

28. septembra  
– Zahraničný výbor NZ ČSSR vydal vyhlásenie k 30. výro-

čiu „mníchovského diktátu“.
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3. – 4. októbra 
– V Moskve sa konali sovietsko-československé rozho-

vory o rozvoji vzťahov medzi ZSSR a ČSSR po udalos-
tiach z augusta 1968 a o plnení dohôd a opatrení, „na
ktorých sa uzniesli delegácie ZSSR a ČSSR v Moskve
v dňoch 23.–26. augusta 1968.“ 

21. októbra
– Prvé maďarské vojenské jednotky, ktoré sa zúčastnili

invázie do ČSSR, opustili jej územie.

27. októbra
– NZ ČSSR prijalo ústavný zákon o česko-slovenskej fede-

rácii.

6. – 7. novembra  
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Dubček rokoval v Prahe

s prvým námestníkom ministra zahraničných vecí
ZSSR V. Kuznecovom o plnení moskovského protokolu.

– V niektorých československých mestách (v Prahe,
v Brne i v niektorých ďalších) prišlo k protisovietskym
demonštráciám, pri ktorých zasahovala armáda, bez-
pečnosť a Ľudové milície.

5. novembra
– Víťazom prezidentských volieb v USA, v ktorých dovte-

dajší americký prezident L. Johnson nekandidoval, sa
stal republikánsky kandidát R. Nixon.

7. novembra  
– Vláda ČSSR vydala vyhlásenie požadujúce bezpodmie-

nečné zastavenie bombardovania VDR letectvom USA.

27. novembra  
– V. Biľak, zastupujúci J. Lenárta vo funkcii tajomníka ÚV

KSČ zodpovedného za problematiku medzinárodného
komunistického hnutia, predniesol v Prahe správu
o zasadaní prípravnej komisie pre medzinárodnú
poradu komunistických a robotníckych strán, ktoré sa
konalo v Budapešti v dňoch 18.–21. novembra.

28. novembra  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie, v ktorom protestovalo proti aktivitám „revanšistic-
kých síl“ v NSR.

3. decembra  
– Štátny department USA odovzdal veľvyslanectvu ČSSR

vo Washingtone nótu, v ktorej odmietol vydať generála
Šejnu československým orgánom.

19 6 9   

1. januára
– Za nového ministra zahraničných vecí prvej federálnej

vlády ČSSR vymenoval prezident republiky L. Svoboda
po odvolaní J. Hájka J. Marka.

2. januára  
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Dubček rokoval v Prahe

s tajomníkom ÚV KSSZ K. Katuševom o situácii v ČSSR,
ako sa javila na základe analýzy politického byra
ÚV KSSZ.

16. januára  
– Na protest proti vojenskej okupácii ČSSR a zastaveniu

demokratizačného procesu sa v Prahe polial horľavi-
nou a zapálil dvadsaťročný študent Filozofickej fakulty
Jan Palach. Na následky ťažkých zranení zomrel o tri
dni neskôr (* 11. 8. 1948).

– V Paríži sa začali predbežné mierové rozhovory o Viet-
name.

23. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSSZ L. Brežnev a predseda

rady ministrov ZSSR A. Kosygin poslali prvému tajom-
níkovi ÚV KSČ A. Dubčekovi a predsedovi vlády ČSSR
O. Černíkovi list, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad
zvýšením politického napätia v ČSSR po tom, čo sa
v Prahe upálil J. Palach.

30. januára  
– Vo vyhlásení federálnej vlády ČSSR sa v časti venovanej

zahraničnej politike okrem iného konštatovalo, že
„vláda hodlá uskutočňovať aktívnu a iniciatívnu zahra-
ničnú politiku, ktorá bude v maximálnom súlade tak
s našimi národnými záujmami a potrebami, ako aj
s internacionálnymi záväzkami.“ Išlo o formuláciu,
v ktorej sa deklarovaný zámer nedal v praxi v priamom
zmysle slova realizovať, lebo čs. zahraničná politika
musela v prvom rade prihliadať na záujmy Sovietskeho
zväzu.

1. februára
– V Štokholme sa začala Konferencia o Československu

organizovaná mierovou nadáciou B. Russella.

5. – 10. februára 
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko rokoval

v ZSSR o otázkach plnej „normalizácie“ českoslo-
vensko-sovietskych vzťahov a o koordinácii vzájom-
ného postupu v zahraničnej politike.
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25. februára  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vypracovalo Pod-

kladový materiál o ďalšom postupe v normalizácii vzťahov
medzi ČSSR a piatimi socialistickými krajinami.

– Na Václavskom námestí v Prahe sa na protest proti
zastaveniu demokratizačného procesu v ČSSR upálil
študent J. Zajíc.

13. marca  
– Na IX. zjazde Zväzu komunistov Juhoslávie v Belehrade

J. Broz-Tito odsúdil vojenskú inváziu do Československa
v auguste 1968 a odmietol tézu o „obmedzenej suvere-
nite“ socialistických krajín (tzv. Brežnevovu doktrínu).

15. marca 
– NF ČSSR vydal vyhlásenie k 30. výročiu „rozbitia

Československa hitlerovským Nemeckom“.

Prvá polovica marca
– Na rieke Ussuri opäť prepukli tvrdé ozbrojené zrážky

medzi vojenskými jednotkami ZSSR a ČĽR.

18. – 22. marca  
– V Moskve zasadala komisia pre prípravu medzinárod-

nej porady predstaviteľov komunistických a robotníc-
kych strán.

21. marca  
– Po víťazstve československých hokejistov nad soviet-

skym tímom v pomere 2:0 na majstrovstvách sveta
vo Švédsku vypukli v desiatkach československých
miest protisovietske manifestácie, ktoré mali v Prahe,
v Bratislave i v niektorých ďalších mestách búrlivý prie-
beh. To isté, ale s väčšou intenzitou sa zopakovalo
po ďalšom víťazstve československého tímu nad soviet-
skym 28. marca (v pomere 4:3). Politické byro ÚV KSSZ
využilo protisovietske demonštrácie, ktoré v Prahe
vyústili do zdemolovania kancelárie sovietskej leteckej
spoločnosti Aeroflot, na dovŕšenie antireformného
mocensko-politického zvratu v ČSSR.

28. marca  
– Veľvyslanec ZSSR v ČSSR S. Červonenko rokoval

v Prahe s prvým tajomníkom ÚV KSČ A. Dubčekom
o najbližších aktivitách ÚV KSČ.

– Zomrel americký politik, generál D. Eisenhower
(* 14. 10. 1890)

29. marca  
– Veľvyslanec ZSSR v ČSSR S. Červonenko navštívil štát-

neho tajomníka československého ministerstva zahra-
ničných vecí V. Pleskota, aby vyjadril oficiálny protest

proti antisovietskym demonštráciám, ku ktorým prišlo
po hokejovom zápase medzi ČSSR a ZSSR.

31. marca  
– V Moskve bolo vydané Vyhlásenie ÚV KSSZ a vlády

ZSSR, ktoré označilo protisovietske demonštrácie
po hokejovom zápase medzi ČSSR a ZSSR za kontrare-
volučné.

7. apríla  
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Dubček rokoval v Prahe

s námestníkom ministra zahraničných vecí ZSSR
V. Semjonovom o politickej situácii v ČSSR.

– Výkonný výbor predsedníctva ÚV KSČ poslal odpoveď
predsedníctvu ÚV KSSZ na Vyhlásenie ÚV KSSZ
a vlády ZSSR, týkajúce sa demonštrácií proti okupácii
ČSSR, ktoré sa konali v dňoch 18.-29. marca 1969.

11. apríla  
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Dubček rokoval v Prahe

s námestníkom ministra zahraničných vecí ZSSR
V. Semjonovom a s veľvyslancom ZSSR v ČSSR S. Čer-
vonenkom o niektorých personálnych otázkach a tzv.
Čiernej knihe.

17. apríla
– A. Dubček požiadal o uvoľnenie z funkcie prvého

tajomníka ÚV KSČ. Vo funkcii ho nahradil G. Husák.

28. apríla
– Za nového predsedu FZ ČSSR bol zvolený A. Dubček.
– Francúzsky prezident Ch. de Gaulle odstúpil z funkcie

hlavy štátu.

5. mája
– Vláda Fínskej republiky poslala vládam 32 európskych

krajín a vláde USA a Kanady memorandum vo veci Kon-
ferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, pričom
navrhla, aby sa miestom konania konferencie stali Hel-
sinki.

16. mája
– Americký prezident R. Nixon predstavil osembodový

plán na obmedzenie vojny vo Vietname.

20. – 21. mája  
– V hlavnom meste NDR sa konalo stretnutie námestní-

kov ministrov zahraničných vecí členských štátov VZ.
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23. – 30. mája  
– V Moskve sa konali zasadania komisie pre prípravu

medzinárodnej porady komunistických a robotníckych
strán.

30. mája  
– Na záver dvojdňového rokovania ÚV KSČ bola schvá-

lená Realizačná smernica májového pléna ÚV KSČ,
ktorá v zahranično-politickej oblasti znamenala návrat
do obdobia pred januárom 1968.

5. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko vystúpil

v Snemovni národov FZ ČSSR s prejavom venovaným
otázkam čs. zahraničnej politiky.

5. – 17. júna  
– V Moskve sa za účasti zástupcov 75 strán konala tretia

svetová konferencia komunistických a robotníckych
strán. Generálny tajomník Komunistickej strany
Talianska E. Berlinguer na nej ostro odsúdil inváziu
do ČSSR v auguste 1968, ale predstaviteľ KSČ G. Husák
11. júna vyhlásil, že bez pomoci „spojencov“ sa nedala
odstrániť hrozba kontrarevolúcie v Československu
a v duchu Realizačnej smernice májového pléna ÚV
KSČ sa prihlásil k neochvejnej vernosti Sovietskemu
zväzu a princípom socialistickému internacionalizmu.

12. júna  
– Vláda ČSSR vo svojej odpovedi privítala memorandum

Fínskej republiky týkajúce sa zvolania konferencie
o bezpečnosti a spolupráci v Európe

3. – 6. júla  
– Na Javorine vo Vysokých Tatrách sa uskutočnilo pria-

teľské stretnutie prezidenta ČSSR L. Svobodu a ďalších
vedúcich československých činiteľov s predsedom Štát-
nej rady PĽR M. Spychalskim.

21. júla
– Americký kozmonaut N. Armstrong vystúpil z kozmic-

kej lode Apollo 11, aby ako prvý človek vstúpil
na povrch Mesiaca.

21. augusta  
– Na prvé výročie augustovej intervencie vojsk piatich

krajín Varšavskej zmluvy v ČSSR prišlo vo viacerých
československých mestách k protisovietskym demon-
štráciám, ktoré si vyžiadali zásah ozbrojených zložiek.
Bola to labutia pieseň reformného kurzu, ktorou sa
definitívne skončilo obdobie „československej jari“
a začala sa éra „normalizácie“.

28. augusta  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR odovzdalo veľvy-

slanectvu ČĽR v Prahe nótu, v ktorej protestovalo proti
„mediálnej kampani“ rozpútanej v Číne proti ČSSR
v súvislosti s prvým výročím augustovej okupácie
Československa a čo najrozhodnejšie žiadalo, aby „táto
hanebná kampaň, ktorá sa vymyká všetkým zvyklos-
tiam vo vzťahoch medzi krajinami, ktoré navzájom
udržiavajú diplomatické styky, bola okamžite zasta-
vená.“

3. – 5. septembra  
– V Prahe sa konala porada vedúcich predstaviteľov

a expertov ministerstiev zahraničných vecí BSSR, BĽR,
ČSSR, Kubánskej republiky, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR,
USSR a ZSSR. Na porade „boli posúdené otázky, týka-
júce sa nadchádzajúceho XXIV. zasadania Valného
zhromaždenia OSN.“

14. septembra
– V New Yorku sa začali rokovania ministrov zahranič-

ných vecí USA a ZSSR W. Rogersa a A. Gromyka veno-
vané príprave americko-sovietskych rozhovorov
o obmedzení zbrojenia.

23. – 24. septembra
– Na ministerstve zahraničných vecí ZSSR v Moskve sa

konali dvojstranné konzultácie s predstaviteľmi minis-
terstva zahraničných vecí ČSSR. Týkali sa predovšet-
kým otázok kolektívnej bezpečnosti.

21. októbra
– Novým spolkovým kancelárom SRN sa stal Willy

Brandt.

30. októbra
– V Prahe sa začala porada ministrov zahraničných vecí

BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR venovaná
otázkam súvisiacim s prípravou celoeurópskej konfe-
rencie o bezpečnosti.

12. novembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko predniesol

v zahraničnom výbore FZ ČSSR prejav o čs. zahraničnej
politike.

26. novembra  
– Strany a vlády BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR a ZSSR

vydali vyhlásenie o situácii na Blízkom východe, v kto-
rom podrobili ostrej kritike predovšetkým „provokačnú
politiku Izraela, ktorá sa stavia do cesty nastoleniu spra-
vodlivého a trvalého mieru na Blízkom východe.“
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3. – 4. decembra  
– V Moskve sa konala porada straníckych a štátnych

predstaviteľov BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, RSR
a ZSSR, venovaná hlavne otázkam európskej bezpeč-
nosti. Predmetom rokovaní bola však aj vojna vo Viet-
name.

19 7 0  

14. – 15. januára 
– V Moskve sa uskutočnila schôdzka predstaviteľov 28

európskych komunistických a robotníckych strán. Jej
účastníci „si vymenili názory na otázky kolektívnej bez-
pečnosti a mieru na európskom kontinente“ a „infor-
movali sa o opatreniach, ktoré podnikajú v súvislosti
so stým výročím narodenia V. I. Lenina.“

25. januára
– A. Dubček bol vymenovaný za veľvyslanca ČSSR

v Turecku.

28. januára
– Predseda vlády ČSSR O. Černík požiadal o uvoľnenie

z funkcie predsedu vlády. Prezident republiky L. Svo-
boda jeho žiadosti vyhovel a ešte v ten istý deň vyme-
noval za nového predsedu vlády ČSSR L. Štrougala.

14. februára
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vyslovilo vážne

znepokojenie nad situáciou na Strednom východe,
hlavne „v súvislosti s neospravedlniteľným útokom
izraelského letectva na civilné objekty, ktorému padli
za obeť desiatky nevinných ľudí z radov obyvateľov
Zjednotenej arabskej republiky.“

15. februára
– Podľa oznámenia tlačového hovorcu NASA R. Alla-

waya, boli pre potreby čs. vedcov vyčlenené 2 gramy
vzorky z Mesiaca – 1 „kameň“ o váhe 1 gram a mesačný
prach o váhe tiež 1 gram.

19. februára
– Zahraničné výbory Snemovne ľudu a Snemovne náro-

dov FZ ČSSR vydali na spoločnom zasadaní vyhlásenie
o situácii na Blízkom východe, v ktorom zaujali kritické
stanovisko „k stupňovaniu vojenských akcií Izraela,
ktoré je nevyhnutné považovať za súčasť sprisahania
najreakčnejších síl svetového imperializmu proti
pokrokovým arabským krajinám.“

10. marca  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie, v ktorom odsúdilo vytvorenie nezávislej Rodézskej
republiky pre jej rasistickú politiku. Vo vyhlásení sa
zdôrazňovalo, že ČSSR „neuznáva vyhlásenie “Rodéz-
skej republiky” s menšinovým rasistickým režimom
a vyjadruje svoj rozhodný protest proti tomuto svojvoľ-
nému a nezákonnému aktu.“

19. marca
– Západonemecký spolkový kancelár W. Brandt sa

vo východonemeckom Erfurte stretol s predsedom
vlády NDR W. Stophom. Bolo to prvé stretnutie vedú-
cich predstaviteľov oboch nemeckých štátov od ich
vzniku v roku 1949. Rokovania neviedli k zblíženiu sta-
novísk k základným zahraničnopolitickým otázkam ani
k vnútronemeckým problémom, ale prelomili ľady,
ktoré dovtedy existovali vo vzťahoch medzi oboma
nemeckými štátmi a ich predstaviteľmi.

9. apríla  
– NF ČSSR vydal vyhlásenie o otázke európskej bezpeč-

nosti. Uviedol v ňom, že „stálu hrozbu nebezpečných
konfliktov v Európe možno odvrátiť len všestrannou
mierovou spoluprácou národov a štátov v celoeuróp-
skom meradle...“.

29. apríla  
– Zahraničné výbory Snemovne ľudu a Snemovne náro-

dov FZ ČSSR vydali vyhlásenie, v ktorom vyjadrili pod-
poru Týždňu boja za uznanie NDR.

14. mája  
– Šéfovia vlád BĽR, ČSSR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR

a ZSSR vydali protestné vyhlásenie proti rozšíreniu
„agresie USA v Indočíne“. Bolo reakciou na začiatok
bombardovania základní severovietnamských vojsk
a oddielov Vietkongu na území Kambodže, ktorým sa
vojna vo Vietname rozšírila na územie ďalšej krajiny.
Z vojenského hľadiska nepriniesli letecké útoky USA
očakávaný výsledok, lebo pozície protivníka na kambo-
džskom území sa nimi nepodarilo zlikvidovať.

– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-
nie, v ktorom protestovalo proti  „izraelskej provokácii
voči Libanonu“. Išlo o reakciu na preniknutie izrael-
ských vojenských jednotiek do južného Libanonu, kto-
rého cieľom bolo zničiť oporné body palestínskych par-
tizánov na území Libanonu.
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26. júna
– A. Dubček bol vylúčený z KSČ, čím poaugustový režim

v ČSSR poskytol ďalší dôkaz o svojom vzťahu k reform-
nému hnutiu v roku 1968.

– Predsedníctvo ÚV NF ČSSR vydalo vyhlásenie
k 20. výročiu vypuknutia vojny v Kórei. Vyhlásenie plné
invektív na adresu USA a na sily „imperializmu a kolo-
nializmu“ ubezpečilo „bratský kórejský národ o plnej
solidarite československého ľudu s jeho...bojom
za usporiadanie vnútorných záležitostí Kórejcov bez
imperialistického zasahovania...“.

12. augusta
– Zástupcovia ZSSR a NSR podpísali v Moskve zmluvu

o zrieknutí sa použitia násilia vo vzájomných vzťahoch.
Dokument obsahoval okrem iného záväzok oboch
strán brániť mier a odstraňovať zdroje napätia, rešpek-
tovať nemennosť hraníc európskych štátov a zrieknuť
sa akýchkoľvek územných požiadaviek.

20. septembra  
– ÚV Národného frontu ČSSR a Československý mierový

výbor vydali „výzvu československému ľudu na pro-
testné akcie proti agresii USA v Indočíne“. Protestné
akcie mali mať formu „schôdzí, zhromaždení, besied
a ďalších vhodných príležitostí.“ Išlo teda o klasickú
propagandistickú akciu režírovanú komunistickou stra-
nou.

9. novembra  
– Na svojej usadlosti v Colombey-les-deux-Églises zomrel

vo veku nedožitých 80 rokov bývalý francúzsky prezi-
dent a brigádny generál vo výslužbe Ch. de Gaulle
(*22. 11. 1890).

12. – 14. novembra 
– Na ministerstve zahraničných vecí v Prahe sa medzi

predstaviteľmi ČSSR a Veľkej Británie uskutočnili roko-
vania o otázkach európskej bezpečnosti a spolupráce
a o aktuálnych otázkach čs.-britských vzťahov.

25. novembra  
– ÚV NF ČSSR a Československý mierový výbor vydali

vyhlásenie, v ktorom odsúdili obnovenie leteckých úto-
kov proti „civilným zaľudneným oblastiam“ Vietnam-
skej demokratickej republiky.

7. decembra
– V Zbraslavi sa začali čs.-rumunské rokovania o dlhodo-

bej hospodárskej spolupráci.

11. decembra
– Na zasadaní ÚV KSČ bolo prijaté Poučenie z krízového

vývoja v strane a spoločnosti po XIII. zjazde KSČ, ktoré sa
v nasledujúcom období stalo základnou smernicou aj
pre činnosť a zameranie čs. zahraničnej politiky.

14. decembra
– V poľských prístavných mestách Gdaňsk a Štetín

vypukli v dôsledku zvýšenia cien potravín i niektorých
ďalších položiek každodennej potreby krvavé nepo-
koje, ktoré sa rýchlo rozšírili na celé poľské baltské
pobrežie.

20. decembra
– Za prvého tajomníka ÚV PZRS bol zvolený E. Gierek,

ktorý v tejto funkcii vystriedal W. Gomułku, jedného
z najaktívnejších stúpencov vojenského zásahu piatich
krajín Varšavskej zmluvy proti čs. obrodnému procesu
v roku 1968. Novým predsedom poľskej vlády sa
po odstúpení J. Cyrankiewicza stal P. Jaroszewicz.

21. decembra 
– FZ ČSSR schválilo novelu ústavného zákona o čs. fede-

rácii, ktorá slovenské národné orgány pozbavila veľkej
časti právomocí a prispela k prehĺbeniu centralizácie
riadenia spoločnosti.

22. decembra  
– Vláda ČSSR odpovedala na Aide-mémoire fínskej vlády

zo dňa 24. novembra. Dokument sa zaoberal otázkou
európskej bezpečnosti.

19 7 1  

3. februára
– V Bratislave sa začal X. kongres Medzinárodného zväzu

študentstva.

10. februára
– ÚV NF ČSSR vydal vyhlásenie o situácii v Indočíne,

v ktorom „s krajným rozhorčením“ odsúdil „agresiu,
ktorú Spojené štáty... rozpútali proti Laosu.“

11. februára
– Zástupcovia vlád ZSSR, USA a Veľkej Británie (troch

z vtedajších piatich jadrových veľmocí) podpísali
v Moskve zmluvu o zákaze umiestňovania jadrových
a iných zbraní na morskom dne.
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16. – 17. februára  
– V Prahe sa konala konzultatívna porada zástupcov

niektorých medziparlamentných skupín socialistických
krajín. Účastníci porady venovali osobitnú pozornosť
prijatiu skupiny NDR a KĽDR do Medziparlamentnej
únie.

25. februára
– Vláda ČSSR vydala vyhlásenie, v ktorom protestovala

proti „zosnovaniu ozbrojenej intervencie [USA] v tretej
indočínskej krajine – neutrálnemu Laosu.“

26. februára  
– Do Bratislavy zavítala prvá kozmonautka sveta Valen-

tina V. Tereškovová.

4. marca
– Vláda ČSSR vydala vyhlásenie o situácii na Blízkom

východe. V dokumente odsúdila izraelskú vládu, „ktorá
21. februára t. r. oficiálne odmietla odvolať svoje vojská
z okupovaných arabských území“.

30. marca
– V Moskve sa začal XXIV. zjazd KSSZ. Bol to v poradí

osemnásty zjazd po Októbrovej revolúcii a piaty po skon-
čení druhej svetovej vojny. Zúčastnilo sa ho viac než
100 delegácií z vyše deväťdesiatich krajín sveta. Brežne-
vov prejav na zjazde trval 6 hodín. Zjazd sa skončil
9. apríla. Za generálneho tajomníka ÚV KSSZ bol opä-
tovne zvolený L. Brežnev, čo znamenalo posilu pre čs.
„normalizátorov“.

31. marca – 1. apríla 
– Na ministerstve zahraničných vecí ČSSR v Prahe sa

konali rozhovory o otázkach vzájomných vzťahov
medzi ČSSR a NSR.

20. apríla
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR M. Hrůza,

ktorý viedol čs. delegáciu na 26. plenárnom zasadaní
EHK OSN v Ženeve, bol na návrh francúzskej a ukrajin-
skej delegácie zvolený za podpredsedu zasadania.

23. – 29. apríla 
– V ČSSR sa konal Týždeň priateľstva NDR – ČSSR.

24. apríla
– Približne pol milióna ľudí demonštrovalo vo Washing-

tone proti pokračujúcej vojne vo Vietname.

3. mája
– Za prvého tajomníka ÚV SED bol zvolený E. Honecker,

keď dovtedajší šéf Jednotnej socialistickej strany
Nemecka W. Ulbricht z tejto funkcie odstúpil kvôli
vysokému veku.

13. – 14. mája
– V Bonne pokračovali rozhovory o otázkach úpravy vzá-

jomných vzťahov medzi ČSSR a NSR.

25. mája
– V Prahe sa začal XIV. zjazd KSČ. Trval do 29. mája

a schválil program „rozvinutej socialistickej spoloč-
nosti“. V skutočnosti sa však „rozvíjala“ jej pokračujúca
pomalá stagnácia trvajúca až do konca osemdesiatych
rokov minulého storočia. V oblasti zahraničnej politiky
zjazd potvrdil, že „hlavnou zárukou slobody, nezávi-
slosti a socialistického vývoja v našej vlasti sú vzťahy
bratskej spolupráce, priateľstva a pevného spojenectva
so ZSSR a ostatnými socialistickými krajinami.“

4. júna  
– Zasadanie Rady NATO v Lisabone odsúhlasilo začatie

rozhovorov so ZSSR o znížení početného stavu vojsk
v strednej Európe.

24. júna
– Vláda ČSSR vydala vyhlásenie týkajúce sa konferencie

o jadrovom odzbrojení. Vo vyhlásení podporila návrh
ZSSR na zvolanie konferencie mocností vlastniacich
jadrové zbrane, ktorá by prerokovala problematiku
jadrového odzbrojenia.

30. júna  
– Trojčlenná posádka sovietskej vesmírnej lode Sojuz 11

zahynula pri návrate z orbitálnej stanice Saľut 1.

9. júla
– Tajnou návštevou poradcu prezidenta USA pre otázky

národnej bezpečnosti H. Kissingera v ČĽR sa začali roko-
vania o úprave a normalizácii čínsko-amerických vzťa-
hov.

27. júla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko poslal gene-

rálnemu tajomníkovi OSN U Thantovi posolstvo, v kto-
rom ho informoval o vzťahu ČSSR k OSN.

8. augusta
– Trojčlenná posádka vesmírnej lode Apollo 15 sa

po úspešných experimentoch na Mesiaci vrátila
na Zem.
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3. septembra
– Po jeden a pol roka trvajúcich rokovaniach bola v Ber-

líne podpísaná dohoda štyroch veľmocí o Berlíne, ktorá
upravovala práva a povinnosti štyroch mocností
v tomto rozdelenom meste.

11. septembra
– Vo veku 77 rokov zomrel v Moskve bývalý prvý tajom-

ník ÚV KSSZ a predseda rady ministrov ZSSR N. Chruš-
čov (* 17. 4. 1894).

26. októbra
– Valné zhromaždenie OSN prijalo na svojom XXVI. zasa-

daní ČĽR za riadneho člena OSN a zároveň z tejto orga-
nizácie vylúčilo Taiwan, ktorý v nej dovtedy zastupoval
Čínu.

16. novembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal predniesol prejav

na slávnostnom zhromaždení pri otvorení Dní sovietskej
vedy a techniky v Prahe. V prejave vyzdvihol pocit
hrdosti, že ČSSR patrí ku krajinám, „ktoré majú mož-
nosť bezprostredne sa podieľať na výsledkoch obrov-
ského rozmachu socialistickej vedy a techniky...“.

22. decembra
– Za nového generálneho tajomníka OSN bol zvolený

rakúsky diplomat K. Waldheim.

30. decembra  
– ÚV Národného frontu ČSSR a Československý výbor soli-

darity s národmi Afriky a Ázie vydal vyhlásenie, v kto-
rom vyjadril protest proti obnoveniu leteckých útokov
USA proti VDR.

31. decembra
– Vláda ČSSR vydala vyhlásenie, v ktorom vyjadrila pro-

test proti obnoveniu „agresie USA na území VDR“
a zdôraznila, že bolo v príkrom rozpore s vyhlásením
USA z 31. 10. 1968, „keď prezident Johnson ohlásil
úplné zastavenie bombardovania VDR.“

19 7 2  

25. januára
– Americký prezident R. Nixon predstavil v televíznom

vystúpení osembodový program ukončenia vojny
vo Vietname. Pre vedenie VDR bol program neprija-
teľný a 27. januára ho odmietlo.

21. februára  
– Prvý tajomník ÚV KSS J. Lenárt predniesol prejav

na oslavách 10. výročia uvedenia ropovodu Družba
do prevádzky. V prejave o. i. uviedol, že „myšlienka
vybudovať ropovod zo Sovietskeho zväzu k nám
[do ČSSR], do Maďarska, Poľska a NDR sa zrodila
z naliehavých životných potrieb rýchleho ekonomic-
kého rozvoja socialistických krajín.“

– Americký prezident R. Nixon priletel na jednotýždňovú
návštevu do Pekingu, ktorej cieľom bolo zlepšiť vzá-
jomné vzťahy oboch veľmocí.

11. mája  
– Vláda ČSSR vydala vyhlásenie, v ktorom protestovala

proti „vystupňovaniu agresie USA vo Vietname“.
Vyhlásenie bolo reakciou na bombardovanie VDR ame-
rickým letectvom, ku ktorému prišlo po tzv. veľkonoč-
nej ofenzíve severovietnamských vojsk podporovaných
bojovníkmi Vietkongu. Cieľom ofenzívy bolo získať kon-
trolu nad severnými oblasťami Južného Vietnamu.
Američania následne zamínovali aj severovietnamské
prístavy.

22. mája
– Americký prezident R. Nixon pricestoval na osemd-

ňovú návštevu Moskvy. Počas nej bol podpísaný doku-
ment Zásady vzájomných vzťahov medzi ZSSR a USA,
v ktorom sa obe superveľmoci zaväzovali riešiť vzá-
jomné sporné otázky mierovými prostriedkami. Iným
dôležitým dokumentom podpísaným v Moskve bola
zmluva SALT 1, týkajúca sa obmedzenia početných sta-
vov medzikontinentálnych balistických striel. Nixo-
nova návšteva v Moskve, počas ktorej boli podpísané
i ďalšie významné dohody, prispela nielen k zlepšeniu
sovietsko-amerických vzťahov, ale i celkových vzťahov
medzi Východom a Západom.

31. mája  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie o stanovisku ČSSR k účasti na konferencii OSN
o životnom prostredí v Štokholme. V stanovisku sa uvá-
dzalo, že ČSSR prikladá otázkam životného prostredia
veľký význam, ale konferencie o životnom prostredí
v Štokholme v júni t. r. sa nezúčastní v dôsledku toho,
že na štokholmskej konferencii sa nepočítalo s účasťou
NDR.

8. júna  
– Desať čs. občanov unieslo dopravné lietadlo spoločnosti

Slovair letiace na linke Mariánské Lázně – Praha
do NSR. Pri únose prišlo k zastreleniu prvého pilota
J. Mičicu, pretože odmietol zmeniť letový kurz. Západo-
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nemecké orgány vzniesli proti únoscom obvinenie
z organizovania vzdušného pirátstva.

27. júla
– V Paríži sa konala konferencia 27 komunistických

a robotníckych strán európskych krajín. Bola venovaná
„solidarite s vietnamským ľudom“ a odzneli na nej
ostré útoky proti vojne USA vo Vietname.

2. augusta
– Z Egypta boli vypovedaní sovietski vojenskí poradco-

via.

29. septembra
– V Pekingu bolo vydané spoločné čínsko-japonské

vyhlásenie, ktoré oficiálne ukončilo vojnový stav medzi
oboma štátmi trvajúci od roku 1937.

16. októbra  
– Zomrel generál Ferdinand Čatloš, minister národnej

obrany I. Slovenskej republiky /“slovenského štátu“/
(* 7. 10. 1895).

Október
– Americké letectvo zničilo počas bombardovania

Hanoja budovu francúzskeho veľvyslanectva vo VDR.

7. novembra  
– V Prahe bola otvorená výstava 50 rokov ZSSR.
– V prezidentských voľbách v USA opätovne zvíťazil

republikánsky kandidát R. Nixon.

22. novembra
– V Helsinkách sa začali prípravné rokovania o zvolaní

konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

26. decembra
– Vo veku 88 rokov zomrel v Kansas City bývalý americký

prezident H. Truman (* 8. 5. 1884).

19 7 3  

5. – 16. januára  
V Moskve sa konala porada ministrov zahraničných vecí
BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR. Bola venovaná
otázkam súvisiacim s bezpečnosťou v Európe.

22. januára  
– V Prahe boli otvorené Dni vedy a techniky NDR.

27. januára
– V Paríži bola po takmer piatich rokov rozličných

a často prerušovaných rokovaní podpísaná dohoda
o prímerí vo Vietname.

28. februára  
– Pri leteckom nešťastí v Poľsku zahynula skupina česko-

slovenských a poľských politických činiteľov vrátane
ministra vnútra ČSSR R. Kaska a jeho poľského rezort-
ného kolegu W. Ociepka.

2. marca
– V Paríži sa po štvordňových rokovaniach skončila

medzinárodná konferencia o Vietname

22. marca
– FZ ČSSR opätovne zvolilo za prezidenta republiky

L. Svobodu.

29. marca
– Z Vietnamu odišli poslední americkí vojaci. Letectvo

USA však pokračovalo v bombardovaní Kambodže.

18. mája
– Generálny tajomník ÚV KSSZ L. Brežnev pricestoval

na päťdňovú návštevu NSR.

14. júna  
– V Prahe bolo vydané protestné vyhlásenie tlačového

hovorcu FMZV ČSSR k zrazu „sudetonemeckého lands-
manšaftu“ v Mníchove.

19. júna
– Najvyšší sovietsky predstaviteľ L. Brežnev priletel

na osemdňovú návštevu do USA. Po jej ukončení začal
25. júna dvojdňovú návštevu vo Francúzsku.

1. augusta 
– Vo veku 80 rokov zomrel v Berlíne bývalý vysoký poli-

tický predstaviteľ NDR W. Ulbricht (* 30. 6. 1893).

15. augusta
– Zastavením leteckých útokov v Kambodži USA skončili

svoju vojenskú prítomnosť v Indočíne.

18. septembra
– Valné zhromaždenie OSN prijalo NSR a NDR za riad-

nych členov OSN.

27. septembra  
– V USA zomrel slovenský politik a československý diplo-

mat Štefan Osuský (* 31. 3. 1889).
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8. októbra  
– Predsedníctvo ÚV KSČ a vláda ČSSR vydali stanovisko

ku „kríze na Blízkom východe“, ktorá prepukla
6. októbra útokom egyptských a sýrskych vojsk
na Izrael. Po počiatočných úspechoch sa vojnové šťastie
priklonilo na stranu Izraela. Dva týždne po rozpútaní
bojov zasiahla do konfliktu Rada bezpečnosti OSN,
ktorá na návrh USA a ZSSR schválila 22. októbra rezo-
lúciu o okamžitom ukončení bojov. Po podpísaní prí-
meria sa bojujúce strany stiahli na líniu z 22. októbra,
ale prímerie často porušovali.

26. októbra  
– Na návrh československej skupiny Medziparlamentnej

únie bola na zasadaní Rady MÚ prijatá rezolúcia Pre-
hlbovanie hlavných zásad, ktorými sa majú riadiť medzi-
národné vzťahy, predovšetkým medzi štátmi s rozličným
spoločenským zriadením.

21. decembra
– V Ženeve sa začali rokovania o mieri na Blízkom

východe. Zúčastnili sa ich zástupcovia Egypta, Jor-
dánska a Izraela, Sýria účasť na rokovaniach odmietla.
Skončili sa bez takých výsledkov, ktoré by boli vytvorili
predpoklady na trvalejšiu stabilizáciu pomerov na Blíz-
kom východe.

19 74   

7. – 9. januára  
– V Prahe sa konala porada predstaviteľov komunistic-

kých a robotníckych strán o činnosti časopisu Otázky
mieru a socializmu. Porada vyzvala účastnícke krajiny,
aby uvedenému časopisu venovali viac pozornosti.
Na porade však popritom odznela napríklad i ostrá kri-
tika tvorby sovietskeho nekonformného spisovateľa
A. Solženicyna.

15. januára
– Vo veku 60 rokov zomrel v Prahe jeden z vedúcich

predstaviteľov „československej jari“ J. Smrkovský
(* 26. 2. 1911).

15. marca
– Vo veku 67 rokov zomrel v Mníchove slovenský politik,

bývalý minister zahraničných vecí I. Slovenskej repu-
bliky /“slovenského štátu“/ F. Ďurčanský (* 18. 12. 1906).

24. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek vystúpil

vo FZ ČSSR s prejavom, v ktorom zdôvodnil návrh

na uzavretie konzulárneho dohovoru medzi ČSSR
a USA.

18. mája
– India uskutočnila svoj prvý podzemný skúšobný

jadrový výbuch.

19. mája
– Novým francúzskym prezidentom sa stal V. Giscard

ď Estaing.

3. júna  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo protestné

vyhlásenie proti 25. zrazu „sudetonemeckého lands-
manšaftu“.

18. júna
– V Moskve zomrel maršal Sovietskeho zväzu G. Žukov

(* 1. 12. 1896).

23. júna
– Za rakúskeho spolkového prezidenta bol zvolený niek-

dajší veľvyslanec Rakúskej republiky v ČSSR R. Kirschlä-
ger.

26. júna  
– Predsedníctvo FZ ČSSR vyslovilo plnú a bezvýhradnú

podporu Medzinárodnému výboru pre európsku bezpeč-
nosť a spoluprácu v jeho úsilí urýchlene ukončiť druhú
fázu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe
a v najbližších mesiacoch otvoriť jej záverečnú fázu.

27. júna
– Americký prezident R. Nixon priletel po návšteve

Egypta, Saudskej Arábie, Sýrie, Izraela a Jordánska
na návštevu do ZSSR.

22. júla
– Vláda ČSSR vydala vyhlásenie o situácii na Cypre.

Odsúdila v ňom „intervenciu gréckej junty do vnútor-
ných záležitostí Cypru, jej pokus o zvrhnutie zákonnej
Makariosovej vlády a o likvidáciu samostatnosti Cypru,
ako i jej zámer postupne pričleniť túto krajinu ku
Grécku a premeniť ju na základňu NATO.“

8. augusta
– Americký prezident R. Nixon odstúpil z funkcie kvôli

afére Watergate. Jeho nástupcom sa stal dovtedajší vice-
prezident G. Ford.
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11. septembra  
– Minister zahraničného obchodu ČSSR A. Barčák pred-

niesol úvodný prejav na tlačovej konferencii na XVI.
medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne. Prejav
bol stručnou bilanciou hospodárskych výsledkov
Československa za posledných 25 rokov.

11. októbra  
– V Prahe bola otvorená výstava 30 rokov socialistického

Poľska.

16.–18. októbra  
– Vo Varšave sa uskutočnilo konzultačné stretnutie

európskych komunistických a robotníckych strán. Pri-
jalo rozhodnutie zvolať v NDR v prvom polroku 1975
(t. j. ešte pred KBSE) konferenciu európskych komunis-
tických a robotníckych strán venovanú téme Boj
za mier, bezpečnosť, spoluprácu a sociálny pokrok
v Európe.

30. októbra
– Západonemecký spolkový kancelár H. Schmidt rokoval

v Moskve s L. Brežnevom.

2. decembra  
– Vo veku 89 rokov zomrela H. Benešová (* 1885), man-

želka v poradí druhého čs. prezidenta E. Beneša.

19. – 21. decembra 
– V Budapešti sa uskutočnilo prípravné stretnutie európ-

skych komunistických a robotníckych strán. Rokovalo
o otázkach boja za mer, bezpečnosti, spolupráce a spo-
ločenského pokroku v Európe.

19 7 5   

15. januára  
– V Prahe sa skončilo XV. zasadanie medzivládnej česko-

slovensko-sovietskej komisie pre hospodársku
a vedecko-technickú spoluprácu.

20. januára
– V Ženeve sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov 33

európskych krajín, USA a Kanady. Jeho cieľom bola prí-
prava záverečných dokumentov na rokovania Konferen-
cie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

27. januára  
– Minister zahraničného obchodu ČSSR A. Barčák pred-

niesol prejav na priateľskom stretnutí s obchodnými
predstaviteľmi cudzích zastupiteľských úradov v Prahe.

Stretnutie sa malo stať impulzom pre rozvoj obchod-
ných stykov ČSSR so zahraničím.

4. – 5. marca  
– V Prahe sa konala porada tajomníkov ústredných výbo-

rov komunistických a robotníckych strán socialistic-
kých krajín. Zdôraznila potrebu viac informovať sve-
tovú verejnosť o zahraničnej politike socialistických
štátov.

29. mája.
– Za nového prezidenta ČSSR bol v dôsledku dlhotrvajú-

cej choroby L. Svobodu zvolený G. Husák. Jeho voľbou
opätovne prišlo ku kumulácii funkcie hlavy štátu a šéfa
vládnucej KSČ. G. Husák bol jediným čs. prezidentom
slovenskej národnosti.

5. júna
– Suezský prieplav, ktorý bol počas ôsmich rokov

po izraelsko-arabskej vojne v roku 1967 uzavretý, opä-
tovne otvorili pre medzinárodnú lodnú dopravu.

11. júna
– Predseda rady ministrov ZSSR A. Kosygin sa na verej-

nom zhromaždení v Moskve kriticky zmienil o stave
sovietskeho hospodárstva a zásobovania.

30. júla – 1. augusta  
– ČSSR sa zúčastnila Konferencie o bezpečnosti a spolu-

práci v Európe, ktorá sa za účasti najvyšších predstavite-
ľov 32 európskych krajín, USA a Kanady uskutočnila
v Helsinkách. ČSSR na konferencii zastupoval gene-
rálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky G. Husák,
predseda vlády L. Štrougal, minister zahraničných vecí
B. Chňoupek a čs. veľvyslanec vo Fínsku O. Pavlovský.

11. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol vo FZ ČSSR expozé o základných otázkach českoslo-
venskej zahraničnej politiky.

1. decembra
– Americký prezident G. Ford priletel na návštevu ČĽR.

3. – 5. decembra  
– Vo Viedni sa konalo prvé zasadanie československo-

rakúskej zmiešanej komisie, ktoré sa zaoberalo hospo-
dárskymi, finančnými, vedeckými, konzulárnymi, práv-
nymi a pohraničnými otázkami týkajúcimi sa záujmov
oboch strán.
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13. – 14. januára  
– V Prahe sa konala porada námestníkov ministrov

zahraničných vecí BĽR, ČSSR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR,
RSR a ZSSR venovaná „otázkam spoločného záujmu“.

20. januára
– Minister zahraničných vecí USA H. Kissinger priletel

na päťdňovú návštevu ZSSR.

26. januára  
– Vo Varšave sa konala porada tajomníkov ústredných

výborov komunistických a robotníckych strán socialis-
tických krajín o medzinárodných otázkach. Účastníci
porady o. i. konštatovali, že „výsledky konferencie [o
bezpečnosti a spolupráci v Európe] v Helsinkách vytvo-
rili predpoklady pre vzájomne užitočnú spoluprácu štá-
tov bez ohľadu na ich spoločenské zriadenie v ekono-
mike, kultúre, vede a školstve, na poli informácií a kon-
taktov medzi ľuďmi pri prísnom dodržiavaní rovnopráv-
nosti a zvrchovanosti a nezasahovania do vnútorných
záležitostí iných štátov.“ Dôrazom na nevyhnutnosť
nezasahovať do vnútorných záležitostí iných štátov si
stranícke a štátne vedenie chcelo zabezpečiť možnosť
voľne rozhodovať predovšetkým o otázkach ľudských
práv a politických slobôd.

28. januára
– V Ženeve boli obnovené rokovania o obmedzení strate-

gických zbraní SALT.

24. februára  
– V Moskve sa za účasti 103 delegácií z 96 krajín sveta

začal XXV. zjazd KSSZ. Vedúcim čs. delegácie na zjazde
bol generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky
G. Husák. Delegácie AĽR a ČĽR sa zjazdu nezúčastnili.
Za generálneho tajomníka Ú KSSZ zjazd opätovne zvo-
lil L. Brežneva.

15. marca
– Egypt vypovedal zmluvu o priateľstve, ktorú so ZSSR

uzavrel v roku 1971.

15. apríla
– V Prahe sa skončil XV. zjazd KSČ.

26. apríla  
– Zomrel minister obrany ZSSR, maršal Sovietskeho

zväzu A. Grečko (* 17. 12. 1906).

2. mája
– Zomrel čs. diplomat a politik Z. Fierlinger (* 11. 7.

1891).

4. – 6. mája  
– V Berlíne zasadala redakčná komisia pre prípravu kon-

ferencie európskych komunistických a robotníckych
strán. Prítomná bola aj delegácia KSČ. Na zasadaní
bolo dohodnuté, že konferencia európskych komunis-
tických a robotníckych strán sa bude konať v júni v Ber-
líne.

10. mája
– Generálnemu tajomníkovi ÚV KSSZ L. Brežnevovi bola

udelená hodnosť maršala Sovietskeho zväzu.

9. júna  
– Federálne ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo

protestné vyhlásenie proti zrazu „sudetonemeckého
landsmanšaftu“ v Štuttgarte.

25. júna
– Vo viacerých poľských mestách vypukli robotnícke

štrajky vyvolané zvýšením cien základných potravín.

29. – 30. júna  
– V Berlíne sa konala konferencia 29 európskych komu-

nistických a robotníckych strán. Zúčastnila sa na nej aj
delegácia KSČ vedená generálnym tajomníkom ÚV
KSČ G. Husákom. Účastníci konferencie na jednej
strane konštatovali, že „v medzinárodnej situácii prišlo
k podstatným pozitívnym zvratom, ktoré sú výsledkom
zmeny v pomere síl v prospech veci mieru, demokracie,
národného oslobodenia, nezávislosti a socializmu“, ale
na druhej strane zdôraznili, že podstata imperializmu
sa nezmenila a že „politika imperializmu, neokolonia-
lizmu a všetky formy útlaku a vykorisťovania zostávajú
hlavným nebezpečenstvom pre mier, nezávislosť a rov-
noprávnosť národov.“

4. júla
– V USA sa začali oslavy dvestoročnej existencie Spoje-

ných štátov amerických.

13. augusta
– V PĽR bol zavedený prídelový systém na niektoré

základné druhy potravín. Opatrenie bolo prejavom vle-
klej hospodárskej stagnácie.

9. septembra
– Vo veku 83 rokov zomrel v Pekingu vodca Komunistic-

kej strany Číny Mao Ce-tung (* 26. 9. 1893).
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23. septembra
– V PĽR vznikol KOR (Komitet oborony robotniczej –

Výbor na obranu robotníkov), ktorý si dal za cieľ posky-
tovať pomoc obetiam represií vládnuceho a čoraz
väčšmi nenávideného režimu.

29. októbra
– Generálny tajomník SED E. Honecker, ktorý zastával aj

funkciu predsedu Rady národnej obrany, prevzal aj
funkciu predsedu Štátnej rady NDR, čím sa tri najdôle-
žitejšie stranícke a štátne posty ocitli – podobne ako
tomu bolo v prípade W. Ulbrichta – v rukách jedného
človeka.

2. novembra
– Za 39. prezidenta USA bol zvolený J. Carter, keď s neveľ-

kým náskokom porazil svojho republikánskeho proti-
kandidáta G. Forda.

23. novembra – 3. decembra
– V Prahe sa konalo 3. zasadanie československo-rakúskej

hraničnej komisie, vytvorenej na základe zmluvy medzi
ČSSR a Rakúskom o spoločných štátnych hraniciach,
uzavretej v roku 1973.

7. decembra
– Za generálneho tajomníka OSN bol opätovne zvolený

K. Waldheim.

8. – 10. decembra  
– V Prahe sa uskutočnili československo-grécke medzimi-

nisterské konzultácie. ČSSR na nich zastupoval námest-
ník ministra zahraničných vecí D. Spáčil, grécku delegá-
ciu viedol generálny riaditeľ pre politické otázky minis-
terstva zahraničných vecí Grécka J. Tzounis.

19 7 7   

1. januára
– V Prahe vzniklo hnutie „na obranu ľudských práv“

Charta 77. Jeho cieľom bolo dosiahnuť, aby sa v ČSSR
dodržiavali ľudské práva zakotvené v medzinárodných
zmluvných dokumentoch vychádzajúcich z princípov
Charty OSN a zo Záverečného aktu helsinskej konferen-
cie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Medzi „chartis-
tami“ bolo veľa bývalých členov KSČ, pričom podaktorí
z nich – napríklad jeden z „hovorcov“ Charty J. Hájek –
zastávali v minulosti vysoké štátne funkcie.

23. – 25. februára  
– V Prahe sa konalo XVII. zasadanie medzivládnej česko-

slovensko-sovietskej komisie pre hospodársku
a vedecko-technickú spoluprácu.

30. marca
– V Moskve sa skončili rokovania L. Brežneva s novým

ministrom zahraničných vecí USA C. Vanceom. Týkali
sa predovšetkým otázok odzbrojenia a vývoja na Blíz-
kom východe.

17. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek poslal

generálnemu tajomníkovi OSN K. Waldheimovi list,
v ktorom sa vyslovil za zvolanie osobitného zasadania
Valného zhromaždenia OSN o odzbrojení.

27. – 29. apríla  
– V Prahe sa konala porada predstaviteľov 75 komunistic-

kých a robotníckych strán o činnosti časopisu Otázky
mieru a socializmu. Účastníci porady vyslovili o. i. žela-
nie, „aby kolektív medzinárodného časopisu Otázky
mieru a socializmu pracoval čoraz lepšie, v duchu rovno-
právnosti, spolupráce a rešpektovania samostatnosti
každej strany a jej politiky.“

11. – 13. mája  
– Vo Varšave sa konala porada tajomníkov ústredných

výborov komunistických a robotníckych strán socialis-
tických krajín. Účastníci porady v duchu dávno preko-
naných ideových schém zdôrazňovali, „že z hľadiska
rozvoja strany má nesmierny význam stály príliv kandi-
dátov..., ktorí pochádzajú z najlepších a najuvedomelej-
ších predstaviteľov robotníckej triedy, poľnohospodá-
rov a inteligencie, výchova členov v duchu komunistic-
kých ideálov...“ a podobne.

18. mája
– Sudánska vláda vypovedala z krajiny 60 sovietskych

vojenských poradcov. Týmto krokom chcela prispieť
k zníženiu narastajúceho politického a vojenského
vplyvu ZSSR v Afrike.

6. júna  
– Federálne ministerstvo zahraničných vecí ČSSR poslalo

veľvyslanectvu Rakúskej republiky v Prahe nótu, v kto-
rej vyjadrilo protest proti zrazu „sudetonemeckého
landsmanšaftu“.
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15. júna
– V Belehrade sa začalo prvé stretnutie 35 signatárov

Záverečného aktu konferencie o bezpečnosti a spolupráci
v Európe konanej v lete 1975 v Helsinkách.

16. júna
– Generálny tajomník ÚV KSSZ L. Brežnev bol zvolený

za predsedu prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR, čím sa
stal aj hlavou sovietskeho štátu.

19. júla
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek poslal

generálnemu tajomníkovi OSN K. Waldheimovi list,
ktorý sa týkal niektorých ustanovení Charty OSN
a posilnenia úlohy tejto najvýznamnejšej svetovej orga-
nizácie.

21. augusta
– V Pekingu sa skončil XI. zjazd Komunistickej strany

Číny. V novom ústrednom výbore strany sa zvýšil vplyv
tzv. technokratov.

24. októbra  
– Na zasadaní Valného zhromaždenia OSN bola ČSSR

zvolená za nestáleho člena Rady bezpečnosti OSN
na roky 1978-1979.

25. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol vo FZ ČSSR výklad o československej zahraničnej
politike. Za najnaliehavejšiu úlohu vtedajšej doby
označil „zastavenie rastúcej krivky nákladného zbroje-
nia a prijatie konkrétnych odzbrojovacích opatrení.“

27. – 28. októbra  
– V Prahe sa uskutočnili konzultácie medzi minister-

stvami zahraničných vecí ČSSR a Veľkej Británie.

19 7 8

1. januára
– Dánsko, Írsko a Veľká Británia sa po päťročnom pre-

chodnom období stali plnoprávnymi členmi EHS.

27. februára – 1. marca  
– V Budapešti sa uskutočnila porada tajomníkov ústred-

ných výborov komunistických a robotníckych strán
socialistických krajín. Jej účastníci sa zaoberali širokým
spektrom otázok vtedajšej medzinárodnej situácie.
Zdôraznili existenciu „nebezpečenstva, ktoré vyplýva
z pokračovania a stupňovania horúčkovitého zbrojenia,

z výroby nových druhov zbraní vrátane neutrónovej
bomby“, odsúdili „antikomunistické kampane, pokusy
imperialistických reakčných kruhov skresľovať politiku
socialistických krajín“ a podobne.

2. marca  
– Prvý československý kozmonaut V. Remek, člen posádky

sovietskej kozmickej lode Sojuz 28, sa v rámci programu
Interkozmos, na ktorom sa podieľali vtedajšie socialis-
tické štáty, zúčastnil sedem dní trvajúceho letu do ves-
míru.

22. apríla
– Skupina aktivistov Charty 77 založila Výbor na ochranu

nespravodlivo stíhaných (VONS), v ktorom sa angažo-
vala napríklad aj niekdajšia vysokopostavená štátna
činiteľka G. Sekaninová-Čakrtová.

4. mája
– Generálny tajomník ÚV KSSZ a predseda prezídia Naj-

vyššieho sovietu ZSSR L. Brežnev priletel na návštevu
do NSR. Zástupcovia oboch štátov podpísali počas
návštevy viaceré zmluvné dokumenty.

Prvá májová dekáda
– Na nepokojných čínsko-sovietskych hraniciach

v oblasti rieky Ussuri prišlo k ďalším šarvátkam medzi
vojenskými jednotkami ZSSR a ČĽR.

23. mája
– V New Yorku sa začalo mimoriadne zasadanie Valného

zhromaždenia OSN venované otázkam odzbrojenia.

13. júla
– ČĽR zastavila hospodársku a technickú pomoc

Albánsku. Bol to dôsledok čoraz častejšie sa ozývajúcich
hlasov z Tirany, že ČĽR sa spojila s USA v boji o sveto-
vládu.

6. augusta
– Vo veku 80. rokov zomrel v Castel Gandolfo pápež

Pavol VI., ktorého pontifikát sa začal 21. júna 1963.
Po smrti pápeža Pavla VI. sa novou hlavou katolíckej
cirkvi stal A. Luciani, ktorý prijal meno Ján Pavol I. Jeho
pontifikát však trval len 33 dní.

Druhá augustová dekáda
– Návšteva straníckej a vládnej delegácie ČĽR

v Rumunsku, signalizujúca zblíženie medzi Pekingom
a Bukurešťou, vyvolala nevôľu sovietskeho vedenia.
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17. septembra
– V letnom sídle amerických prezidentov Camp David

(Maryland) podpísal egyptský prezident A. Sadat
a izraelský premiér M. Begin Rámcovú dohodu o uza-
vretí mierovej zmluvy medzi Egyptom a Izraelom a Rámec
pre mier na Blízkom východe. Uvedené dokumenty mali
byť podporou pre mierový vývoj na Blízkom východe.

16. októbra  
– Za pápeža bol po náhlej smrti Jána Pavla I. zvolený kra-

kovský arcibiskup kardinál K. Wojtyla, ktorý si zvolil
meno Ján Pavol II.

2. novembra
– ZSSR a VSR podpísali zmluvu o priateľstve a spolu-

práci, ktorá mala byť odpoveďou na zhoršenie viet-
namsko-čínskych vzťahov.

12. decembra
– V Sofii sa začala trojdňová konferencia komunistických

a robotníckych strán krajín sovietskeho bloku veno-
vaná otázkam budovania „reálneho socializmu“.

19 7 9

1. januára
– USA a ČĽR nadviazali diplomatické styky na úrovni

veľvyslanectiev.

7. januára
– Armáda VSR obsadila hlavné mesto Kambodže

Phnompenh. Krátko nato bola vyhlásená Kampučská
ľudová republika na čele s provietnamsky orientova-
ným politikom H. Samringom.

18. februára  
– ÚV KSČ a vláda ČSSR vydali protestné vyhlásenie

proti „čínskej agresii proti Vietnamskej socialistickej
republike“. Vyhlásenie bolo reakciou na útok čínskych
vojenských jednotiek proti armáde VSR, ktorý sa začal
17. februára a viedol k obsadeniu niekoľkých severo-
vietnamských miest čínskym vojskom. Čínsko-viet-
namská pohraničná vojna bola výsledkom celého radu
okolností, z ktorých nie všetky súviseli len s priateľ-
ským vzťahom VSR so ZSSR a jeho európskymi socialis-
tickými spojencami.

27. februára  
– FZ ČSSR prijalo Rezolúciu členov zahraničných výborov

oboch snemovní FZ ČSSR k čínskej agresii proti Vietnam-
skej socialistickej republike, ktorou – podobne ako ÚV

KSČ a vláda ČSSR – ostro odsúdilo vpád čínskych
vojenských jednotiek na územie VSR.

8. marca
– ČĽR stiahla svoje vojská z Vietnamu.

22. marca
– Zástupcovia Izraela a Egypta podpísali vo Washingtone

mierovú zmluvu.

3. apríla
– Čínske vládne zdroje informovali, že ČĽR nepredĺži

zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci,
ktorú v roku 1950 uzavrela so ZSSR na obdobie tridsia-
tich rokov.

17. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR

G. Husák predniesol prejav na zasadaní Medziparla-
mentnej únie, ktoré sa konalo v Prahe. V prejave okrem
iného uviedol, že Medziparlamentnej únii, „ktorá zdru-
žuje predstaviteľov parlamentov zo všetkých svetadie-
lov a v posledných rokoch sa neraz zasadzovala za rie-
šenie pálčivých medzinárodných otázok“ patrí
významné miesto v širokej sieti existujúcich medziná-
rodných organizácií. Konštatoval, že „za najnaliehavej-
šiu a najpálčivejšiu úlohu, ktorá sa dotýka všetkého ľud-
stva... považujeme zastavenie horúčkovitého zbroje-
nia.“

3. mája
– Britskou premiérkou sa po prvýkrát v dejinách Veľkej

Británie stala žena – M. Thatcherová.

5. júna  
– Federálne ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo

vyhlásenie, v ktorom protestovalo proti zrazu „sudeto-
nemeckého landsmanšaftu“ v Mníchove.

18. júna
– Americký prezident J. Carter a generálny tajomník ÚV

KSSZ a predseda prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR
L. Brežnev podpísali vo Viedni zmluvu SALT 2 týkajúcu
sa obmedzenia strategických zbraní.

25. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol na tlačovej konferencii v Prahe prejav o „českoslo-
venskej odzbrojovacej iniciatíve“. V prejave informoval
o čs. iniciatíve smerujúcej k vypracovaniu Deklarácie
o medzinárodnej spolupráci na dosiahnutie cieľov odzbro-
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jenia. Ministerstvo zahraničných vecí rozposlalo tento
dokument prakticky všetkým členským štátom OSN.

3. – 5. júla
– V Berlíne sa konala porada tajomníkov ústredných

výborov komunistických a robotníckych strán socialis-
tických krajín o medzinárodných a ideologických otáz-
kach. Okrem obvyklého zdôrazňovania významu „kon-
krétnych a dôsledných akcií socialistických krajín
na upevnenie mieru a bezpečnosti v Európe“ porada
opätovne poukázala na „nutnosť aktívne čeliť všetkým
pokusom agresívnych kruhov imperializmu a ďalších
reakčných síl o zmarenie procesu uvoľňovania...“.

31. augusta
– Rokovanie zástupcov USA a ZSSR o zákaze chemických

zbraní, ktoré sa konalo v Ženeve, sa skončilo bez kon-
krétnych výsledkov.

6. septembra
– Poľský Výbor na obranu práv robotníkov (KOR) vydal

výzvu na štrajk na obranu práv tejto časti populácie.

20. septembra 
– Zomrel prezident ČSSR L. Svoboda (* 25. 11. 1895).

6. októbra
– Najvyšší stranícky a štátny činiteľ ZSSR L. Brežnev

oznámil v predvečer 30. výročia vzniku NDR, že Soviet-
sky zväz stiahne z územia svojho východonemeckého
spojenca 20 000 vojakov. K ich odsunu prišlo začiatkom
decembra.

15. októbra
– Najvyšší stranícky a štátny činiteľ ČĽR Chua Kuo-feng

zavítal na návštevu do Francúzska. Okrem Francúzska
navštívil i niektoré ďalšie západoeurópske krajiny.

24. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol vo FZ ČSSR Správu o základných otázkach zahranič-
nej politiky ČSSR. Okrem iného v nej konštatoval, že
„podľa našich hodnotení, k základným charakteristic-
kým rysom končiacej dekády [sedemdesiatych rokov]
patrí predovšetkým skutočnosť, že v podmienkach
gigantickej mierovej súťaže dvoch spoločenských sústav
sa naďalej menil pomer síl v prospech svetového socia-
lizmu.“

2. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR

G. Husák poslal pozdravné posolstvo účastníkom Sveto-
vej konferencie solidarity s arabským ľudom.

4. novembra
– Niekoľko stoviek Iráncov obsadilo veľvyslanectvo USA

v Teheráne a vzalo do zajatia prítomných členov jeho
osadenstva v počte 70 osôb. Vzťahy medzi USA a Irá-
nom sa výrazne zhoršili.

20. novembra  
– V Prahe boli otvorené Dni Moskvy.

22. novembra  
– V pražskej Lucerne sa uskutočnilo stretnutie pracujú-

cich a mládeže s delegáciou MV KSSZ mesta Moskvy,
ktorá bola na návšteve v ČSSR.

10. decembra
– Nositeľkou Nobelovej ceny mieru za rok 1979 sa stala

albánska rehoľníčka Matka Terézia z Kalkaty.

11. decembra  
– XXXIV. zasadanie VZ OSN prijalo na návrh ČSSR Dekla-

ráciu o medzinárodnej spolupráci s cieľom odzbrojenia.
Dokument bol prijatý hlasmi 116 delegácií, proti prija-
tiu nehlasovala ani jedna delegácia, 27 delegácií sa
zdržalo hlasovania.

13. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek infor-

moval na tlačovej konferencii v Prahe o aktivitách čs.
zahraničnej politiky.

26. decembra
– Obsadením strategicky dôležitých miest sovietskymi

výsadkármi sa začala invázia ZSSR do Afganistanu.
Následná deväť rokov trvajúca prítomnosť sovietskych
vojsk v krajine si vyžiadala veľké straty na životoch
Afgáncov, ale i relatívne veľký počet obetí na strane
interventa.

19 8 0

1. januára
– Generálny tajomník OSN K. Waldheim priletel

do Teheránu, kde sa neúspešne pokúsil o prepustenie
zadržiavaných rukojemníkov na veľvyslanectve USA.
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14. januára
– Valné zhromaždenie OSN sa väčšinou hlasov vyslovilo

v prospech stiahnutia sovietskych vojsk z Afganistanu.

8. februára
– Kubánsky prezident F. Castro vyhlásil, že do bojov

v Angole a v Etiópii bolo zapojených takmer 50 000
kubánskych vojakov.

12. marca
– Zástupcovia ZSSR a Afganistanu podpísali dohodu,

ktorá formálne legalizovala prítomnosť vojsk ZSSR
na území Afganistanu.

7. apríla
– USA prerušili diplomatické styky s Iránom.

25. apríla
– Pokus USA o oslobodenie rukojemníkov na americkom

veľvyslanectve v Teheráne totálne zlyhal.

4. mája 
– Vo veku 87 rokov zomrel v Ľubľane juhoslovanský poli-

tik a štátnik Josip Broz-Tito (* 25. 5. 1892).

8. mája  
– Najvyšší predstavitelia ZSSR poslali generálnemu

tajomníkovi ÚV KSČ a prezidentovi ČSSR G. Husákovi
a predsedovi vlády ČSSR L. Štrougalovi blahoprajný
telegram k 35. výročiu oslobodenia Československa.

22. mája
– Za prezidenta ČSSR bol opätovne zvolený G. Husák.

28. mája  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie, v ktorom protestovalo proti zrazu „sudetonemec-
kého landsmanšaftu“ v Štuttgarte.

22. júna
– Vedenie ZSSR informovalo, že je pripravené stiahnuť

z Afganistanu časť svojich vojsk.

14. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR

G. Husák poslal pozdravné posolstvo účastníkom sveto-
vej konferencie OSN k Dekáde žien v Kodani. Okrem
iného v ňom uviedol, že „československý ľud plne pod-
poruje úsilie pokrokových síl i akcie na pôde Organizá-
cie spojených národov za zrovnoprávnenie žien v poli-
tickej, hospodárskej, kultúrnej, školskej i vo všetkých
ostatných oblastiach života spoločnosti.

27. júla
– Vo veku 60 rokov zomrel v káhirskom exile bývalý irán-

sky šáh M. Réza Pahláví (* 16. 10. 1919).

30. augusta
– Poľská štátna moc sa zmluvne zaviazala povoliť existen-

ciu nezávislých odborov a pracujúcim priznať právo
na štrajk. Predstavitelia ČSSR nesúhlasili s možnosťou
vytvárania nezávislých odborov.

August  
– V nemeckom Waldkraiburgu (Bavorsko) sa uskutočnil

prvý Svetový festival slovenskej mládeže zorganizovaný
Svetovým kongresom Slovákov.

6. septembra
– Prvý tajomník ÚV PZRS E. Gierek sa pod tlakom štraj-

kového hnutia rozhodol odstúpiť z funkcie.

17. septembra
– V Poľsku vznikol nezávislý odborový zväz Solidarita

na čele s vodcom štrajkového hnutia v gdaňských lode-
niciach Ł. Walęsom. Podpora katolíckej cirkvi, širokých
vrstiev obyvateľstva a opozičných intelektuálov zo Soli-
darity rýchlo urobila vážneho mocenského konkurenta
pre PZRS.

22. septembra
– Medzi Irakom a Iránom vypukol ozbrojený konflikt,

ktorý destabilizoval situáciu na Blízkom východe
a trval osem rokov.

23. októbra
– Predseda rady ministrov ZSSR A. Kosygin odstúpil

zo zdravotných dôvodov z funkcie predsedu rady minis-
trov (vlády) ZSSR. Jeho nástupcom sa stal V. Tichonov.

4. novembra
– V prezidentských voľbách v USA zvíťazil republikánsky

kandidát R. Reagan, keď porazil svojho demokratic-
kého protikandidáta J. Cartera.

9. decembra
– Stranícka a vládna delegácia ZSSR vedená L. Brežne-

vom priletela na návštevu do Indie. Indická ministerská
predsedníčka I. Gándhíová zaujala počas indicko-
sovietskych rokovaní kritický postoj k sovietskej inter-
vencii v Afganistane.
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15. januára
– Pápež Ján Pavol II. prijal na súkromnej audiencii vodcu

nezávislých poľských odborov Ł. Walęsu.

20. januára
– 52 amerických rukojemníkov zadržiavaných vyše 14

mesiacov na veľvyslanectva USA v Teheráne sa po zlo-
žitých rokovaniach vrátilo do vlasti.

9. februára
– V Poľsku prišlo k zmene na čele vlády, keď dovtedaj-

šieho premiéra J. Pińkowského vystriedal vo funkcii
minister národnej obrany PĽR generál W. Jaruzełski.
Poľské vedenie si od tejto zmeny sľúbilo upevnenie štát-
nej moci na úkor Solidarity, ktorá si získavala čoraz viac
stúpencov.

3. marca
– V Moskve sa po deviatich dňoch skončil XXVI. zjazd

KSSZ. Za generálneho tajomníka ÚV KSSZ bol opä-
tovne zvolený L. Brežnev, ktorý v tom čase už zápasil
s čoraz väčšími zdravotnými ťažkosťami.

17. marca
– Na území štyroch členských štátov Varšavskej zmluvy –

ZSSR, PĽR, NDR a ČSSR – sa začalo veliteľsko-štábne
vojenské cvičenie Sojuz 81. Podľa oficiálnej správy bolo
jeho cieľom prehĺbenie súčinnosti medzi vyššími veli-
teľskými zložkami jednotlivých armád, ale vzhľadom
na nepokojnú situáciu v PĽR slúžilo aj ako prostriedok
na zastrašenie rastúceho počtu oponentov tamojšieho
režimu.

3. apríla
– Poľský nezávislý odborový zväz Solidarita začal vydávať

celoštátny týždenník Solidarność.

4. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek poslal

generálnemu tajomníkovi OSN K. Waldheimovi list,
v ktorom sa zaoberal otázkou príprav na 2. osobitné
zasadanie VZ OSN o odzbrojení, ktoré sa malo zísť
v roku 1982. V liste o. i. uviedol, že „rozhodnutia o pre-
zbrojení, o výrobe a rozmiestnení nových amerických
jadrových rakiet stredného doletu v niektorých kraji-
nách západnej Európy zvyšujú napätie v tejto časti
sveta.“

10. mája
– Za nového francúzskeho prezidenta bol zvolený F. Mit-

terrand.

13. mája  
– Pápež Ján Pavol II. utrpel ťažké zranenie pri atentáte,

ktorý v Ríme spáchal turecký pravicový extrémista
M. Agća.

11. júna 
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie, v ktorom protestovalo proti „izraelskému letec-
kému útoku proti Iraku“. Vyhlásenie bolo reakciou
na útok izraelských bombardérov na iracký jadrový
reaktor Osirak budovaný naďaleko Bagdadu. Reaktor
bol útokom úplne zničený.

1. augusta  
– V Atlantickom oceáne sa začalo šesťtýždňové námorné

cvičenie NATO Ocean Venture 81.

31. augusta
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie, v ktorom protestovalo proti „agresii Juhoafrickej
republiky proti Angolskej ľudovej republike“, s ktorou
ČSSR spájajú „dlhoročné priateľské internacionálne
zväzky“. Uviedlo, že „spoluvina za agresívne akcie
Juhoafrickej republiky padá na americký imperializ-
mus, ktorý juhoafrických rasistov povzbudzuje a hospo-
dárskou i otvorenou vojenskou podporou umožňuje im
uskutočňovať obdobné barbarské útoky, ktoré
nemožno kvalifikovať inak než ako medzinárodný tero-
rizmus, povýšený na oficiálnu štátnu politiku.“

9. augusta
– Americký prezident R. Reagan vydal pokyn na začatie

výroby neutrónových zbraní, ktoré mali mať odstrašu-
júci účinok na všetkých reálnych i potenciálnych pro-
tivníkov USA.

5. septembra
– V poľskom prístave Gdaňsk sa začalo rokovanie

1. zjazdu nezávislého odborového zväzu Solidarita.
Trvalo do 7. októbra a Solidaritu označilo za spolo-
čenské hnutie opierajúce sa o kresťanskú etiku,
národné tradície a demokratické princípy.

5. októbra  
– V Prahe sa začali rozhovory medzi delegáciou KSČ

a delegáciou Portugalskej komunistickej strany. Gene-
rálny tajomník PKS A. Cunhal počas nich „informoval
o boji PKS proti línii vládnucich kruhov krajiny, ktoré
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podriaďujú portugalské záujmy paktu NATO, proti
zahraničným základniam a proti rozmiestneniu jadro-
vých zbraní na portugalskom území.“

6. októbra
– Egyptský prezident A. Sadat sa stal obeťou atentátu.

18. októbra
– Poľský premiér a minister národnej obrany W. Jaru-

zełski prevzal aj funkciu predsedu PZRS.

3. – 4. novembra  
– V Moskve sa konala konferencia tajomníkov ústred-

ných výborov komunistických a robotníckych strán
socialistických krajín pre medzinárodné a ideologické
otázky. Jej účastníci sa o. i. zhodli na tom, že „rozhod-
nutie NATO o rozmiestnení nových typov jadrových
rakiet v Európe a rozhodnutie USA začať výrobu
neutrónovej bomby... vytvorili nebezpečenstvo ďal-
šieho stupňovania horúčkovitého zbrojenia, ktoré
môže mať veľmi vážne dôsledky pre mier v Európe
a na celom svete.“

22. novembra
– Generálny tajomník ÚV KSSZ a predseda prezídia Naj-

vyššieho sovietu ZSSR L. Brežnev priletel na návštevu
do Bonnu. Rokovania so západonemeckým spolkovým
kancelárom H. Schmidtom sa týkali otázok odzbroje-
nia, predovšetkým v oblasti rakiet stredného doletu.

24. – 27. novembra  
– V Prahe sa konala porada o činnosti medzinárodného

časopisu komunistických a robotníckych strán Otázky
mieru a socializmu. Ako obvykle, porada zdôraznila,
„aby medzinárodný kolektív predstaviteľov strán
v časopise v duchu rovnoprávnosti a spolupráce praco-
val v záujme mieru, demokracie, národného oslobode-
nia, národnej nezávislosti a socializmu.“ 

13. decembra
– V Poľsku bol vyhlásený výnimočný stav, ktorého súčas-

ťou bolo o. i. rozpustenie Solidarity a uvalenie domácej
väzby na jej vodcu Ł. Walęsu.

15. decembra
– Za nového generálneho tajomníka OSN bol zvolený

peruánsky diplomat a politik J. Pérez de Cuellar.

19 8 2

1. januára
– Pápež Ján Pavol II. apeloval v novoročnom posolstve

na poľské vedenie, aby Solidarite umožnilo pokračovať
v činnosti.

11. januára  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo protestné

vyhlásenie proti „prerokúvaniu vnútorných vecí PĽR
na mimoriadnom zasadaní ministrov zahraničných
vecí členských štátov NATO v Bruseli dňa 11. januára
1982“. Vyhlásenie kategoricky odmietlo „absolútne
nepodložené tvrdenia, že o súčasnom vývoji v krajine
nášho suseda [v Poľsku] rozhoduje Sovietsky zväz a ďal-
šie socialistické štáty.“ Vyhlásenie v tomto smere prinaj-
menšom sčasti skresľovalo skutočnosť.

16. – 17. februára  
– V Prahe sa konalo pravidelné konzultatívne stretnutie

predsedov národných skupín Medziparlamentnej únie
zo socialistických krajín.

20. februára  
– Zmocnenec vlády ČSSR prevzal časť československého

zlatého pokladu, ktorý nacistické Nemecko ukoristilo
po okupácii českých krajín a ktorý bol zadržiavaný
na Západe. 18,4 tony zlata v devízach a minciach malo
trhovú hodnotu 247 miliónov dolárov.

1. marca
– Stranícka a vládna delegácia PĽR rokovala v Moskve

so sovietskym vedením o politickej a hospodárskej
situácii v Poľsku. Vývoj v tejto krajine sa začínal preja-
vovať aj v zhoršujúcich sa vzťahoch medzi Východom
a Západom.

2. apríla
– Vylodením 5000 argentínskych vojakov na Falkland-

ských ostrovoch sa začala argentínsko-britská vojna
o toto súostrovie ležiace vo vzdialenosti približne
13 000 km od Veľkej Británie.

28. apríla
– Poľská vojenská vláda sa rozhodla zmierniť niektoré

opatrenia zavedené v krajine v rámci výnimočného
stavu.

12. mája  
– V portugalskom pútnickom meste Fatima prišlo k neús-

pešnému pokusu o atentát na pápeža Jána Pavla II.
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31. mája – 2. júna  
– V Prahe sa konala 11. konferencia ministrov kultúry

socialistických krajín.

8. júna  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo protestné

vyhlásenie proti „nevyhlásenej vojne Izraela proti Liba-
nonu“. Vyhlásenie bolo reakciou na bojové operácie
izraelských vojsk, ktoré sa začali 6. júna s cieľom vytla-
čiť bojovníkov OOP z južného Libanonu a medzi Liba-
nom a Izraelom vytvoriť 40 km širokú nárazníkovú
(bezpečnostnú) zónu.

9. júla  
– V Prahe bolo vydané spoločné vyhlásenie o návšteve

delegácie Komunistickej strany Izraela, vedenej jej
tajomníkom M. Vilnerom, v ČSSR. V spoločnom vyhlá-
sení sa o. i. hovorilo, že obe strany „zhodne konštato-
vali, že príčinou zostrujúcej sa blízkovýchodnej krízy je
pokračujúca agresívna a expanzionistická politika
Izraela podporovaná americkým imperializmom, ktorá
si za hlavný cieľ kladie uskutočnenie plánov na ovlád-
nutie oblasti Spojenými štátmi, likvidáciu arabského
národnooslobodzovacieho hnutia a palestínskeho hnu-
tia odporu.“

12. júla  
– Krajiny „socialistického spoločenstva“ vydali spoločné

desaťbodové vyhlásenie o výsledkoch 12. osobitného
zasadania Valného zhromaždenia OSN o odzbrojení,
ktoré sa začalo 7. júla v New Yorku. Okrem iného v ňom
konštatovali, že kľúčovým bodom zasadania bola
„otázka odvrátenia jadrovej vojny“, avšak zdôraznili, že
zasadanie nedokázalo „prijať konkrétne rozhodnutia
o týchto a ďalších dôležitých prekovávaných otázkach
vinou obštrukčného postoja USA a niektorých ďalších
krajín NATO, ktoré zablokovali prijatie záverečných
uznesení, pričom celkom ignorovali požiadavky náro-
dov.“

14. júla  
– V Moskve sa uskutočnila porada námestníkov minis-

trov zahraničných vecí BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR,
RSR a ZSSR. O porade bola publikovaná iba stručná
správa, že jej účastníci „posúdili naliehavé medziná-
rodné otázky, ktoré sú predmetom spoločného
záujmu.“

26. – 29. júla  
– V Prahe sa uskutočnila porada vedúcich odborov

medzinárodných organizácií ministerstiev zahranič-
ných vecí socialistických krajín. V krátkom komuniké

o porade sa hovorilo, že jej účastníci rokovali o aktuál-
nych otázkach medzinárodnej situácie „v súvislosti
s nadchádzajúcim 37. zasadaním Valného zhromažde-
nia OSN.“

5. augusta
– Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu

odmietla návrh na okamžité zmrazenie jadrových arze-
nálov USA a ZSSR.

1. septembra  
– Zomrel poľský stranícky a politický činiteľ W. Gomułka

(* 6. 2. 1905).

15. septembra
– Pápež Ján Pavol II. prijal na audiencii vodcu OOP J. Ara-

fata.

9. októbra
– Za nového západonemeckého spolkového kancelára

bol zvolený predseda CDU (Kresťansko-demokratciekj
únie) H. Kohl.

9. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek vystúpil

vo FZ ČSSR so správou o československej zahraničnej
politike za obdobie od októbra 1979. Okrem iného v nej
uviedol, že „v uvedenom období sme [ČSSR] princi-
piálne, aktívne a v úzkom, koordinovanom postupe
s bratskými socialistickými krajinami prispievali k boju
za mier a spoločenský pokrok“ tak, „aby nás [ČSSR]
naďalej považovali za spoľahlivého a vyhľadávaného
partnera.“

10. novembra  
– Vo veku 75 rokov zomrel v Moskve generálny tajomník

ÚV KSSZ a predseda prezídia Najvyššieho sovietu
ZSSR L. Brežnev (* 19. 12. 1906).

12. novembra  
– Za generálneho tajomníka ÚV KSSZ bol zvolený niek-

dajší šéf KGB J. Andropov, ktorý bol za tajomníka ÚV
KSSZ zvolený až v máji 1982 po úmrtí M. Suslova.

31. decembra
– V Poľsku bol „pozastavený“ výnimočný stav vyhlásený

13. 12. 1981.
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5. januára
– Na záver dvojdňového rokovania najvyšších predstavi-

teľov členských štátov Varšavskej zmluvy v Prahe bolo
vydané vyhlásenie, ktoré vyzývalo krajiny NATO
na uzavretie zmluvy, ktorou by sa obidva vojensko-poli-
tické pakty zaviazali, že nepoužijú proti sebe ako prví
konvenčné, ani jadrové zbrane a zároveň sa zrieknu
použitia sily proti tretím štátom. Na Západe bol návrh
prijatý so skepsou.

11. januára 
– Zomrel sovietsky politický činiteľ, niekdajší predseda

prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR N. Podgornyj
(* 18. 2. 1903).

6. februára
– Iránske vojská začali rozsiahlu ofenzívu, ktorá mala

podľa predstáv Teheránu viesť ku konečnej porážke
Iraku. Očakávanie iránskych vodcov sa nesplnilo
a vojna pokračovala ešte celé roky.

14. – 15. marca  
– V Moskve sa konala riadna porada tajomníkov ústred-

ných výborov komunistických a robotníckych strán
socialistických krajín o aktuálnych medzinárodných
otázkach. Účastníci porady vyjadrili okrem iného „zne-
pokojenie nad oživením revanšistických tendencií
reakčných síl v NSR“.

5. apríla
– Americký prezident R. Reagan predložil Kongresu

návrh zákona sprísňujúceho kontrolu vývozu moder-
ných technológií do krajín sovietskeho bloku.

4. mája  
– Prezident ČSSR G. Husák poslal odpoveď na posolstvo

šéfov štátov a vlád Rakúska, Cypru, Fínska, Švédska, San
Marina a Juhoslávie adresované predstaviteľom účast-
níckych štátov KBSE. V odpovedi sa o. i. hovorilo, že
ČSSR „považuje madridskú schôdzku [KBSE] za dôle-
žitý článok procesu uvoľňovania napätia a rozvoja spo-
lupráce v Európe“, a že ČSSR „je pripravená aktívne
prispieť k dokončeniu prác na výslednom dokumente...
na báze posledného návrhu predloženého v Madride
neutrálnymi a nezúčastnenými krajinami.“

24. mája  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo protestné

vyhlásenie proti zrazu „sudetonemeckých revanšistov“
vo Viedni.

9. júna  
– Prezident ČSSR G. Husák poslal odpoveď na posolstvo

predsedníčky vlády Indickej republiky I. Gándhíovej,
týkajúce sa zabráneniu vzniku jadrovej vojny. V odpo-
vedi okrem iného uviedol, že „vláda Československej
socialistickej republiky ... aktívne presadzuje rokovania
o zastavení horúčkovitého zbrojenia a dosiahnutie
všeobecného a úplného odzbrojenia“, pričom „naj-
reakčnejšie sily imperializmu“ zároveň obvinil z igno-
rovania „mierovej túžby národov“ a z pokračovania
„v nebezpečnej politike konfrontácie“.

16. júna
– Generálny tajomník ÚV KSSZ J. Andropov bol zvolený

za predsedu prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR, čím sa
stal nielen najvyšším straníckym, ale aj štátnym činite-
ľom Sovietskeho zväzu.

23. júna
– Na záver svojho jednotýždňového pobytu v PĽR sa

pápež Ján Pavol II. stretol s vodcom zakázaných slobod-
ných odborov Solidarita Ł. Wałęsom. Pred stretnutím
s Wałęsom sa dvakrát stretol s generálom Jaruzełskim,
a absolvoval i stretnutia s inými poľskými ústavnými
činiteľmi.

28. júna  
– V Moskve sa konalo stretnutie vedúcich straníckych

a štátnych činiteľov BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, RSR
a ZSSR. Účastníci stretnutia vyjadrili o. i. obvyklé „zne-
pokojenie nad pokračujúcim stupňovaním napätia, ďal-
šou destabilizáciou vzťahov medzi štátmi a rastom
nebezpečenstva jadrovej vojny s katastrofálnymi
následkami.“

22. júla
– V PĽR bol po viac než jeden a pol roku zrušený výni-

močný stav. Zákaz činnosti Solidarity však naďalej pla-
til.

15. augusta
– Najvyšší sovietsky stranícky a štátny činiteľ J. Andropov

sa zmienil o potrebe určitých reforiem v oblasti ekono-
miky, ktorá sa nedokázala vymaniť z dlhodobej vleklej
stagnácie.

1. septembra
– Sovietska stíhačka zostrelila pri ostrove Sachalin juho-

kórejské dopravné lietadlo Boeing 747. Stroj sa
po zásahu dvomi raketami zrútil do mora. O život prišlo
269 ľudí.
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20. septembra  
– V Moskve sa konala porada tajomníkov ústredných

výborov komunistických a robotníckych strán socialis-
tických krajín pre medzinárodné a ideologické otázky.
Účastníci porady okrem iného zdôraznili, „že je nevyh-
nutné rozhodne vystupovať proti všetkým akciám sme-
rujúcim k dosiahnutiu vojenskej prevahy“ USA a niek-
torých ich spojencov, ktorí „dávajú otvorene najavo, že
sledujú práve tento cieľ.“

26. októbra  
– FZ ČSSR vydalo vyhlásenie o medzinárodnej situácii.

Dokument o. i. konštatoval, že „najnaliehavejšou otáz-
kou teraz je, či napriek vôli väčšiny obyvateľstva zápa-
doeurópskych krajín bude realizovaný plán NATO
na rozmiestnenie nových amerických jadrových rakiet
na ich území.“

24. októbra  
– Vláda ČSSR vydala vyhlásenie o dohovore medzi vlá-

dou ČSSR a vládou ZSSR o odvetných opatreniach,
ktoré budú prijaté v prípade, ak USA rozmiestnia
v niektorých západoeurópskych krajinách balistické
rakety Pershing 2 a strely s plochou dráhou letu.

26. októbra  
– FZ ČSSR jednomyseľne schválilo plán rozmiestnenia

sovietskych jadrových rakiet na území Československa.
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie, v ktorom protestovalo proti „ozbrojenej agresii“
USA voči Grenade. Americkú intervenciu na ostrove
odsúdilo aj Valné zhromaždenie OSN.

Október
– V Moskve, ale aj v mnohých západoeurópskych mes-

tách sa konali mohutné demonštrácie proti rozmiestne-
niu amerických jadrových rakiet stredného doletu
v západnej Európe.

18. novembra  
– Vláda ČSSR vydala vyhlásenie vo veci „jednostranného

vyhlásenia nezávislosti Tureckého štátu na severe
Cypru, tzv. Severocyperskej tureckej republiky“.

9. decembra  
– V Moskve sa konala porada tajomníkov ústredných

výborov komunistických a robotníckych strán socialis-
tických krajín pre medzinárodné a ideologické otázky.
Účastníci porady „si [okrem iného] vymenili názory
na medzinárodnú situáciu, ktorá sa zhoršila v dôsledku
toho, že vinou USA stroskotali ženevské rozhovory
o obmedzení jadrových zbraní v Európe. Prerokovali aj

aktuálne úlohy politickej, informačnej a propagandis-
tickej práce v tejto situácii.“

19 8 4

17. januára
– V Štokholme sa začala konferencia o posilnení dôvery

a o odzbrojení v Európe.

9. februára  
– Vo veku 69 rokov zomrel v Moskve generálny tajomník

ÚV KSSZ a predseda prezídia Najvyššieho sovietu
ZSSR J. Andropov (* 15. 6. 1914).

13. februára  
– Novým generálnym tajomníkom ÚV KSSZ sa po smrti

J. Andropova stal 72-ročný K. Černenko.

3. marca
– Pápežský nuncius arcibiskup L. Poggi ukončil trojdňové

rokovania s predstaviteľmi čs. vlády, ktoré sa konali
v Prahe. Počas rokovaní vyslovil viaceré kritické
námietky proti cirkevnej politike KSČ a osobitne proti
tomu, že takmer dve tretiny z diecéz existujúcich
v Československu boli personálne neobsadené.

30. marca  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo protestné

vyhlásenie proti „agresívnym akciám“ USA proti Nika-
rague. Vyhlásenie súviselo so zamínovaním nikaraguj-
ských prístavov, za čo boli podľa vyhlásenia „spoluzod-
povedné USA“. Zamínovanie teritoriálnych vôd Nika-
ragui označilo vyhlásenie za „bezpríkladný pirátsky
akt“.

27. apríla
– Americký prezident R. Reagan s manželkou a so sprie-

vodom priletel na návštevu ČĽR.

12. mája  
– Československý olympijský výbor postupoval podľa

vzoru ZSSR a rozhodol, že čs. športovci sa nezúčastnia
na letných olympijských hrách v Los Angeles.

14. mája
– Ministerstvo obrany ZSSR vydalo informáciu o pripra-

vovanom rozmiestnení ďalších jadrových rakiet
na území NDR.
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12. júna 
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo protestné

vyhlásenie proti 35. sudetonemeckému zrazu v Mní-
chove.

11. – 12. júla  
– V Prahe sa konala porada tajomníkov ústredných výbo-

rov komunistických a robotníckych strán socialistic-
kých krajín o medzinárodných a ideologických otáz-
kach. Účastníci porady si vymenili názory na aktuálne
problémy vtedajšej situácie vo svete a ideologickej čin-
nosti. Okrem iného konštatovali, že „trvajú na tom, aby
bolo zastavené rozmiestňovanie amerických jadrových
rakiet stredného doletu v západnej Európe, a vyhlasujú,
že ak budú podniknuté opatrenia vedúce k odsunu už
rozmiestnených rakiet, budú zároveň podniknuté
kroky k zrušeniu odvetných opatrení.“

19. júla 
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie, v ktorom vyslovilo protest proti rozhodnutiu rady
Západoeurópskej únie zrušiť zákaz výroby strategických
bombardérov a rakiet ďalekého doletu v NSR. Zároveň
konštatovalo, že uvedené rozhodnutie je v rozpore
s jaltskou i postupimskou konferenciou a „prichádza
po tom, čo na území NSR na základe súhlasu spolkovej
vlády a Spolkového snemu dochádza k rozmiestňova-
niu amerických rakiet prvého úderu Pershing 2.“

3. augusta
– Americký prezident R. Reagan oznámil, že USA sú pri-

pravené zmierniť hospodárske sankcie uvalené na Poľ-
sko po vyhlásení výnimočného stavu v decembri 1981.

31. októbra
– Indická predsedníčka vlády I. Gándhíová sa stala obe-

ťou atentátu, ktorý spáchali dvaja príslušníci jej teles-
nej stráže.

6. novembra
– Víťazom prezidentských volieb v USA sa opätovne stal

R. Reagan.

12. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol vo FZ ČSSR správu o základných otázkach a úlo-
hách československej zahraničnej politiky. Medziná-
rodnú situáciu v nej hodnotil „naďalej ako zostrenú
a neistú“ pričom za príčinu tohto stavu označil „milita-
ristický kurz najreakčnejších militaristických kruhov,
predovšetkým v USA, ktoré zanovito vsadili na staré
známe karty: Na vojenskú silu.“

31. decembra
– USA vystúpili z organizácie UNESCO. Svoje rozhodnu-

tie zdôvodnili tým, že účasť socialistických štátov v tejto
organizácii viedla k jej spolitizovaniu, v dôsledku čoho
prestala plniť ciele, na ktoré bola pôvodne určená.

19 8 5

7. januára
– Ministri zahraničných vecí USA a ZSSR G. Shultz

a A. Gromyko sa na stretnutí v Ženeve dohodli
na obnovení rozhovorov o odzbrojení.

6. februára
– Sovietske noviny priniesli oficiálnu správu a zlom zdra-

votnom stave generálneho tajomníka ÚV KSSZ K. Čer-
nenka.

10. marca  
– Vo veku 73 rokov zomrel v Moskve generálny tajomník

ÚV KSSZ K. Černenko (* 24. 9. 1911).

11. marca  
– Za generálneho tajomníka ÚV KSSZ bol zvolený 54-

ročný M. Gorbačov, ktorého politickým krédom sa stala
perestrojka (prestavba) sovietskej spoločnosti. V oblasti
medzinárodných vzťahov zdôrazňoval Gorbačov
potrebu pokračovať v politike uvoľňovania medziná-
rodného napätia a rozvíjania mierového spolužitia
medzi štátmi s rozličným spoločenským zriadením.

14. apríla
– Za prvého tajomníka Komunistickej strany Albánska

bol po smrti E. Hodžu (11. apríla) zvolený R. Alia.

22. mája
– Za prezidenta ČSSR bol po tretí raz zvolený G. Husák.

10. júna
– Tri roky po invázii do Libanonu Izrael stiahol z južnej

časti tejto ťažko skúšanej krajiny svoje posledné
vojenské jednotky.

2. júla
– Novým ministrom zahraničných vecí ZSSR sa stal

E. Ševardnadze.

31. júla
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek zastu-

poval Československo na schôdzke ministrov zahranič-
ných vecí signatárskych štátov Konferencie o bezpeč-
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nosti a spolupráci v Európe. Schôdzka sa uskutočnila
pri príležitosti 10. výročia KBSE. Šéf čs. diplomacie
vyzdvihol vo svojom prejave predovšetkým tie stránky
čs. zahraničnej politiky, ktoré vyznievali pozitívne –
trvalé úsilie o znižovanie medzinárodného napätia
a o odzbrojenie, o odstránenie hrozby jadrovej vojny
a podobne. O jej iných stránkach – napríklad o jej
naprostej podriadenosti záujmom ZSSR – sa nezmienil.

16. augusta
– Vláda ZSSR predložila návrh na uzavretie medzinárod-

nej zmluvy, ktorá by zakazovala militarizáciu vesmíru
a otvorila cestu k medzinárodnej spolupráci pri jeho
výskume.

13. septembra  
– Západonemecký kancelár H. Kohl poslal českosloven-

skej (a východonemeckej) vláde list s návrhom na roko-
vania o vytvorení pásma bez chemických zbraní v stred-
nej Európe.

28. septembra
– Novým predsedom rady ministrov ZSSR sa po odstú-

pení N. Tichonova stal blízky spolupracovník M. Gorba-
čova N. Ryžkov.

2. októbra
– Generálny tajomník ÚV KSSZ M. Gorbačov priletel

na návštevu do Paríža. Bola to po zvolení do najvyššej
straníckej funkcie jeho prvá oficiálna návšteva
na Západe.

18. októbra  
– Prezident ČSSR G. Husák poslal pri príležitosti 40. výro-

čia založenia OSN pozdravné posolstvo Valnému zhro-
maždeniu tejto celosvetovej organizácie.

19. novembra
– Najvyšší predstavitelia USA a ZSSR R. Reagan

a M. Gorbačov sa zišli v Ženeve na rokovaní venova-
nom širokému spektru otázok týkajúcich sa predovšet-
kým sovietsko-amerických vzťahov a odzbrojenia.
Ženevská schôdzka lídrov oboch superveľmocí sa usku-
točnila viac než šesť rokov po poslednom podobnom
stretnutí, keď sa vo Viedni zišli v dňoch 15.–18. júna
L. Brežnev s J. Carterom.

15. decembra
– Britské vládne kruhy informovali, že Veľká Británia

vystúpi z organizácie UNESCO z podobných dôvodov
ako USA, ktoré tak urobili rok predtým.

19. – 20. decembra  
V Bukurešti sa konala porada tajomníkov ústredných
výborov komunistických a robotníckych strán socialistic-
kých krajín pre medzinárodné otázky.

19 8 6

1. januára
– Svedectvom zlepšenia sovietsko-amerických vzťahov sa

stali novoročné televízne prejavy najvyšších predstavi-
teľov oboch superveľmocí. Boli vysielané v rovnakom
čase a M. Gorbačov a R. Reagan sa v nich prihovorili
ľuďom žijúcim v oboch štátoch.

25. februára
– V Moskve sa začal XXVII. zjazd KSSZ. Na rozdiel

od minulosti sa niesol v kritickejšom tóne hlavne
pokiaľ išlo o vývoj sovietskeho hospodárstva, avšak
sovietsky systém ako taký nepodrobil kritike.

24. – 28. marca  
– V Prahe sa konal XVII. zjazd KSČ., ktorý za generál-

neho tajomníka strany opätovne zvolil G. Husáka.
Zjazd nepriniesol nové myšlienky a pokiaľ išlo o rozbie-
hajúce sa pokusy o reformy v ZSSR, zaujal vyčkávacie
stanovisko.

25. marca
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie, v ktorom protestovalo proti „provokačným vojen-
ským manévrom amerického vojnového letectva
a námorníctva pri brehoch Líbyjskej arabskej ľudovej
socialistickej džamahírije“.

8. apríla
– Členské krajiny Varšavskej zmluvy sa na účastnícke

štáty Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe
obrátili s návrhom na vytvorenie pásiem bez jadrových
zbraní v Európe. Návrh predpokladal o. i. prijatie
záväzku zo strany jadrových veľmocí, že proti krajinám
ležiacim v „bezjadrovom“ pásme nepoužijú jadrové
zbrane. Jedným z cieľov návrhu bolo odradiť USA
od rozmiestnenia jadrových zbraní v tých krajinách
západnej Európy, kde sa ešte nenachádzali.

26. apríla  
– V atómovej elektrárni v Černobyle na Ukrajine prišlo

k jadrovej katastrofe. Sovietske úrady o nej najprv nein-
formovali a vláda ČSSR sa udalosťou zaoberala až 30.
apríla, keď vydala vyhlásenie, že v Československu nie
je potrebné prijímať mimoriadne opatrenia, lebo zvý-
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šená úroveň rádioaktivity nebola zaznamenaná. O nie-
koľko dní neskôr však noviny Rudé právo priznali, že
v niektorých oblastiach krajiny bola jej obvyklá úroveň
prekročená.

20. mája  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo protestné

vyhlásenie proti „početným zhromaždeniam revanšis-
tických organizácií v NSR“.

21. mája 
– Vláda ČSSR vydala vyhlásenie vo veci „Juhoafrickej

agresie proti Zimbabwe, Zambii a Botswane“. Vo vyhlá-
sení sa konštatovalo, že cieľom „barbarského útoku“
uskutočneného 19. mája v skorých ranných hodinách
a zameraného proti obytným štvrtiam Harare, Lusaky
a Gaborone bolo „zastrašiť nezávislé africké štáty usilu-
júce sa o odstránenie hanebného režimu apartheidu
a potlačiť národnooslobodzovací boj juhoafrických
vlastencov.“

27. mája
– Americký prezident R. Reagan oznámil, že USA už

nebudú dodržiavať zmluvu o obmedzení strategických
zbraní SALT 2 uzavretú medzi USA a ZSSR v júni 1979.
Od zmluvy, ktorú americký Kongres neratifikoval
v dôsledku vpádu sovietskych vojsk do Afganistanu,
odstúpil na konci roka aj ZSSR.

8. júna
– Novým rakúskym spolkovým prezidentom sa stal

K. Waldheim.

3. júla
– Vo Varšave sa skončil X. zjazd PZRS. Jej prvý tajomník

generál W. Jaruzełski na zjazde viackrát zaútočil proti
Solidarite, ktorá sa podľa neho odcudzila masám. Dva
týždne po skončení X. zjazdu PZRS bol v Poľsku schvá-
lený zákon o amnestii pre politických väzňov. Podmien-
kou ich prepustenia však bolo písomné vyhlásenie, že
nebudú vyvíjať opozičnú činnosť, čo spochybňovalo
správnosť Jaruzełského hodnotenia Solidarity.

23. júla  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie vo veci premeny Kórejskeho polostrova na bezja-
drové mierové pásmo. Dokument vyjadril „plnú a roz-
hodnú podporu“ návrhu vlády KĽDR na „premenu
Kórejského polostrova na bezjadrové mierové pásmo,
ktorom sa jednostranne zrieka skúšok, výroby, sklado-
vania a dovozu jadrových zbraní a vyjadruje svoju pri-

pravenosť začať rokovania o týchto otázkach s vládou
USA a s juhokórejskými orgánmi.“

3. augusta
– Prezident USA R. Reagan prerušil embargo na vývoz

americkej pšenice do ZSSR.

2. septembra  
– Na svetovej výstave Expo 86 v kanadskom meste Van-

couver bol Národný deň Československa.

10. októbra
– Za generálneho tajomníka OSN bol opätovne zvolený

J. Pérez de Cuellar.

11. – 12. októbra 
– Najvyšší predstavitelia USA a ZSSR R. Reagan

a M. Gorbačov sa zišli na vrcholnej schôdzke v Reykja-
víku. Ich rokovania o americkom programe strategickej
obrannej iniciatívy (SDI), v ktorom M. Gorbačov videl
pokus o dosiahnutie mocenskej prevahy USA nad
ZSSR, bolo neúspešné, v niektorých iných otázkach
týkajúcich sa jadrových zbraní a ich skúšok sa dosiahli
len čiastkové výsledky, avšak prezident Reagan označil
rokovania v hlavnom meste Islandu za síce „veľmi
tvrdé, ale potrebné.“

8. novembra  
– Vo veku 96 rokov zomrel v Moskve bývalý vysoký stra-

nícky a štátny činiteľ ZSSR, dlhoročný minister zahra-
ničných vecí V. Molotov (* 9. 3. 1890).

17. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti
40. výročia založenia Československej spoločnosti pre
medzinárodné styky.

4. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák predniesol

na zasadaní ÚV KSČ správu o niektorých vnútropolitic-
kých a zahraničnopolitických otázkach.

8. decembra 
– FZ ČSSR vyslovilo plnú podporu výzve Najvyššieho

sovietu ZSSR zo dňa 19. novembra 1986 adresovanej
parlamentom a národom sveta v „záujme odvrátenia
jadrového nebezpečenstva.“ Privítalo podnety obsiah-
nuté vo výzve a zdôraznilo, že „nastal okamžik, keď je
každý povinný vyjadriť svoje stanovisko tvárou v tvár
nebezpečenstvu jadrovej katastrofy“.
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12. decembra
– Prvý tajomník ÚV MSRS J. Kádár vyhlásil v televíznom

interview, ktoré poskytol pri príležitosti 30. výročia
maďarského povstania, že v ňom v skutočnosti išlo
o kontrarevolúciu, a že Západ skreslene informuje
o priebehu s ním súvisiacich udalostí.

19 8 7

22. – 23. januára  
– Vo Varšave sa uskutočnila porada tajomníkov ústred-

ných výborov komunistických a robotníckych strán
socialistických krajín pre medzinárodné a ideologické
otázky.

27. januára
– Generálny tajomník ÚV KSSZ M. Gorbačov sa na zasa-

daní tohto orgánu vyslovil v prospech určitej liberalizá-
cie sovietskeho hospodárskeho a politického života.
V intenciách procesu symbolizovaného slovami glas-
nosť a perestrojka prisľúbil možnosť voľnejšieho výberu
kandidátov do ústredných štátnych orgánov, presun
niektorých rozhodovacích právomocí z centrálnych
inštitúcií na podniky i niektoré ďalšie opatrenia otvára-
júce priestor demokratizačnému procesu.

26. februára
– ZSSR zrušil jednostranné moratórium na skúšky jadro-

vých zbraní.

15. marca
– V Budapešti sa konala demonštrácia, ktorej účastníci

požadovali liberalizáciu režimu.

1. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal poslal pozdravný list

slávnostnému zhromaždeniu, ktoré sa pri príležitosti
40. výročia vzniku Hospodárskej komisie OSN pre
Európu konalo v Ženeve.

3. apríla  
– Vo Viedni sa skončilo zasadanie československo-rakú-

skej komisie pre hraničné vody, ktoré sa začalo 23.
marca.

9. apríla
– Približne 150 000 ľudí pripravilo generálnemu tajomní-

kovi ÚV KSSZ M. Gorbačovovi, ktorý priletel
na návštevu do Prahy, nadšené privítanie. V Bratislave
sa situácia opakovala, lebo ľudia očakávali, že Gorbačo-
vova návšteva v ČSSR otvorí cestu pre demokratizačné

zmeny i v Československu. Avšak režim využíval – prak-
ticky až do svojho pádu na sklonku roka 1989 – všetky
možnosti, aby im zabránil.

10. júna  
– Prezident ČSSR G. Husák poslal generálnemu tajomní-

kovi OSN J. Pérezovi de Cuellar list v ktorom ho oboz-
námil so spoločným návrhom ČSSR a NDR na vytvore-
nie pásma („koridoru“) bez jadrových zbraní v strednej
Európe.

– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo protestné
vyhlásenie proti 38. zrazu „sudetonemeckého lands-
manšaftu“.

30. júna  
– Prezident ČSSR G. Husák a predseda Štátnej rady NDR

E. Honecker poslali predsedovi hnutia nezúčastnených
štátov, zimbabwianskemu ministerskému predsedovi
R. Mugambemu spoločný list, v ktorom ho oboznámili
so spoločným návrhom ČSSR a NDR na vytvorenie
pásma („koridoru“) bez jadrových zbraní v strednej
Európe.

2. júla
– Na zasadaní ÚV MSRS zazneli kritické slová o vývoji

maďarského hospodárstva a hlavne o jeho nedostatoč-
nej konkurencieschopnosti na svetovom trhu.

22. júla  
– V Bruseli sa začalo prvé kolo rokovaní medzi ČSSR

a Európskym hospodárskym spoločenstvom O obchode
s priemyselnými výrobkami.

24. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal poslal pozdravný list

medzinárodnej konferencii zaoberajúcej sa otázkou
vzťahu medzi odzbrojením a rozvojom.

Prvá polovica septembra
– Predseda Štátnej rady NDR E. Honecker bol na päťdňo-

vej návšteve v NSR.

12. októbra
– Americký viceprezident G. Bush oznámil svoju kandi-

datúru na úrad prezidenta USA.

9. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek vystúpil

vo FZ ČSSR so správou o zahraničnej politike ČSSR.
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15. novembra
– V rumunskom meste Brašov vypukli nepokoje v súvi-

slosti so všeobecným hospodárskym úpadkom v krajine
a znižovaním životnej úrovne ľudu.

8. decembra
– Generálny tajomník ÚV KSSZ M. Gorbačov a americký

prezident R. Reagan podpísali vo Washingtone zmluvu
o likvidácii jadrových striel stredného doletu. Obe
superveľmoci sa zároveň dohodli na spôsobe účinnej
kontroly plnenia zmluvy.

10. decembra
– Signatári Charty 77 zorganizovali v spolupráci s inými

opozičnými skupinami asi 2000 demonštráciu na Staro-
mestskom námestí v Prahe. Jej účastníci žiadali prepus-
tenie politických väzňov a dodržiavanie ľudských práv.

18. decembra
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák odstúpil z funk-

cie lídra strany. Jeho nástupcom sa stal M. Jakeš.

21. decembra  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie o situácii na Izraelom okupovaných arabských úze-
miach.

19 8 8  

5. januára  
– Vlády ČSSR a USA si vymenili nóty týkajúce sa dohody

o uskutočňovaní inšpekcie, uzavretej v súvislosti
so sovietsko-americkou zmluvou o likvidácii rakiet
stredného doletu.

10. januára  
– Noviny Talianskej komunistickej strany Ľ Unità uverej-

nili rozhovor s bývalým prvým tajomníkom ÚV KSČ
A. Dubčekom, symbolom československej jari v roku
1968. Dubček sa v rozhovore venoval niektorým strán-
kam čs. obrodného procesu na konci 60. rokov, ale
i sovietskej prestavbe iniciovanej generálnym tajomní-
kom ÚV KSSZ M. Gorbačovom.

20. – 21. januára  
– V Prahe sa uskutočnila porada námestníkov ministrov

zahraničných vecí BSSR, BĽR, ČSSR, KĽDR, Laosu,
MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR, USSR, Vietnamu a ZSSR.
Predmetom rokovania účastníkov porady boli otázky
súvisiace s prípravou krajín „socialistického spoločen-
stva“ na 3. osobitné zasadanie Valného zhromaždenia

OSN o odzbrojení a otázky zefektívnenia činnosti Kon-
ferencie o odzbrojení v Ženeve.

13. februára
– V Litve sa opäť konali protisovietske demonštrácie.

25. februára  
– Vláda ČSSR na svojej schôdzi vyslovila súhlas so zame-

raním československej zahraničnej politiky, ktorej hlav-
ným cieľom bolo podľa vládnych zdrojov zabezpečiť
„priaznivé vonkajšie podmienky na uskutočňovanie
stratégie urýchlenia ekonomického a sociálneho roz-
voja a prestavby spoločnosti.“

– ZSSR začal sťahovať rakety stredného a kratšieho
doletu rozmiestnené od roku 1984 na území ČSSR
a NDR. Rozmiestnenie sovietskych rakiet na území
oboch štátov bolo reakciou na rozhodnutie NATO
z jesene 1983 rozmiestniť v západnej Európe balistické
strely Pershing 2 a riadené strely s plochou dráhou letu.

29. februára – 3. marca  
– V Havane sa uskutočnila porada tajomníkov komunis-

tických a robotníckych strán socialistických krajín pre
medzinárodné otázky. Účastníci porady rokovali o otáz-
kach súvisiacich s odzbrojením a so znižovaním stavu
jadrových zbraní, s dramatickou hospodárskou situá-
ciou rozvojových krajín, so situáciou v Strednej Amerike
„v kontexte boja národov za upevnenie národnej nezá-
vislosti, za hospodársky a sociálny pokrok“ i o iných
aktuálnych otázkach vtedajšieho medzinárodného
života.

17. marca  
– Podľa oznámenia ČTK príslušníci Sovietskej armády

ukončili 16. marca sťahovanie operačno-taktických
rakiet SS 22 z územia ČSSR.

21. marca  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR informovalo, že

v noci z 18. na 19. marca jednotky guatemalskej armády
zadržali členov československej expedície Tatra počas
ich pobytu v Guatemale.

25. marca
– V Bratislave sa konala pokojná sviečková demonštrácia.

Proti jej účastníkom, ktorí žiadali náboženskú slobodu
a dodržiavanie ľudských práv, zasiahla polícia obu-
škami a vodnými delami.

5. apríla  
– KSČ, SED a SPD vydali spoločné vyhlásenie o zákaze

chemických zbraní.

PAVOL  PETRUF

78

7-94  11/26/07  10:13 AM  Str. 78



6. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš poskytol rozho-

vor redaktorom amerického časopisu Time. V rozho-
vore o. i. povedal: „Socializmus a kapitalizmus žijú
vedľa seba a nie nezmyselné zbrojenie, ale reálne hos-
podárske, sociálne a spoločenské výsledky môžu v dlho-
dobej historickej súťaži preukázať, ktorý systém je pre
človeka lepší.“ 

14. apríla
– V Ženeve bola podpísaná dohoda upravujúca spôsob

a časový harmonogram odchodu sovietskych vojsk
z Afganistanu. Signatárskymi štátmi dohody boli USA,
ZSSR, Afganistan a Pakistan.

19. apríla  
– FZ ČSSR schválilo dohodu medzi ČSSR, ZSSR a NDR

o inšpekciách, uzavretú v súvislosti s podpísaním
zmluvy medzi ZSSR a USA o likvidácii rakiet stredného
a kratšieho doletu a dohovorom dojednaným výmenou
nót medzi ČSSR a USA o inšpekciách na území ČSSR.

26. apríla  
– V PĽR vypukla ďalšia vlna štrajkov za zvýšenie miezd

a povolenie činnosti odborovej organizácie Solidarita.

8. mája
– Za francúzskeho prezidenta bol opätovne zvolený

F. Mitterrand.

15. mája
– ZSSR začal v súlade s dohodou podpísanou mesiac

predtým v Ženeve sťahovať svoje vojenské jednotky
z Afganistanu.

23. mája
– J. Kádár bol odvolaný z funkcie generálneho tajomníka

MSRS. Jeho nástupcom sa stal K. Grósz, ktorý zastával
aj úrad predsedu vlády.

29. mája – 2. júna 
– Americký prezident R. Reagan bol na oficiálnej

návšteve v ZSSR.

3. júla  
– V Moskve sa skončila 19. celozväzová konferencia

KSSZ, ktorá schválila návrhy M. Gorbačova na uskutoč-
nenie rozsiahlych zmien v organizácii a riadení soviet-
skeho štátu, ako aj KSSZ.

4. júla  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo protestné

vyhlásenie, v ktorom odsúdilo zostrelenie iránskeho
civilného lietadla v Perzskom zálive. Lietadlo zasiahli
dve riadené strely vypálené z amerického krížnika Vin-
cennes kotviaceho v Perzskom zálive. Pri incidente,
ktorý viacerými aspektmi pripomínal zostrelenie juho-
kórejského dopravného lietadla sovietskou stíhačkou
v oblasti Sachalinu 1. septembra 1983, prišlo o život
všetkých 286 cestujúcich a členov posádky. Minister-
stvo zahraničných vecí ČSSR označilo uvedený čin
za „akt bezohľadného porušenia základných noriem
medzinárodného práva“.

12. júla  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie k návrhu generálneho tajomníka ÚV KSSZ M. Gor-
bačova na vytvorenie európskeho strediska pre zníže-
nie nebezpečenstva vojny. Vo vyhlásení konštatovalo,
že „realizácia návrhu by značne prispela k zníženiu
napätia na európskom kontinente a mala by kladné
dôsledky na medzinárodnú situáciu.“

16. augusta  
– V Poľsku vypukli nové štrajky za zvýšenie miezd a zru-

šenie zákazu činnosti odborovej organizácie Solidarita.

20. augusta
– Vo vojne Iraku s Iránom trvajúcej osem rokov nado-

budla platnosť dohoda o prímerí.

19. septembra
– Poľská vláda vedená Z. Messnerom podala demisiu.

Dôvodom bola neschopnosť vyriešiť chronické pro-
blémy poľského hospodárstva. Novým poľským premié-
rom sa stal M. Rakowski.

13. novembra  
– A. Dubček prevzal v Bologni čestný doktorát, ktorý mu

udelila tamojšia univerzita.

25. novembra  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie o plánovanej schôdzke predstaviteľov dvoch veľ-
mocí – M. Gorbačova s R. Reaganom a G. Bushom
v USA. Vyslovilo podporu uvedenému stretnutiu
a uviedlo, že „pri dodržiavaní zásad rovnoprávnosti,
vzájomnej výhodnosti a nezasahovania je ČSSR pripra-
vená rozvíjať s budúcou vládou USA konštruktívny dia-
lóg a spoluprácu a vytvárať priaznivé podmienky na ich
ďalšie rozšírenie a prehlbovanie.“
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30. novembra
– Predák poľskej odborovej organizácie Solidarita Łech

Walęsa dostal možnosť vystúpiť v poľskej televízii.

2. decembra  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhláse-

nie, v ktorom protestovalo proti odmietnutiu americ-
kých úradov udeliť vstupné víza predsedovi výkonného
výboru OOP J. Arafatovi. Arafat hodlal predniesť prejav
na zasadaní Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

9. decembra  
– V Prahe bola vytvorená pracovná komisia pre pomoc

Arménskej SSR postihnutej ničivým zemetrasením, pri
ktorom prišlo o život okolo 50 000 ľudí.

15. decembra  
– V Prahe sa začalo zasadanie ÚV KSČ, počas ktorého sa

V. Biľak, jeden z najexponovanejších a najvytrvalejších
predstaviteľov krajne dogmatického krídla vo vedení
strany, vzdal svojich straníckych funkcií.

19 8 9

15. – 19. januára  
– Pri príležitosti 20. výročia tragickej smrti študenta

J. Palacha, ktorý sa na protest proti augustovej vojen-
skej intervencii piatich krajín Varšavskej zmluvy
do Československa upálil, sa na Václavskom námestí
v Prahe konali demonštrácie, ktoré sa polícii podarilo
rozohnať len za použitia vodných diel.

15. februára
– Z Afganistanu odišli poslední sovietski vojaci.

21. marca  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes predniesol

správu na spoločnej schôdzi oboch snemovní FZ, v kto-
rej hovoril o zásadných otázkach československej
zahraničnej politiky.

31. marca – 2. apríla  
– V Prahe sa konalo medzinárodné kolokvium pod

názvom Spoločný európsky dom – predstavy a perspek-
tívy.

13. apríla  
– Poslanci FZ ČSSR poslali členom amerického Kongresu

list, v ktorom vyslovili znepokojenie nad násilným
potlačením „pokojných demonštrácií
v marci t. r. vo Washingtone a New Yorku americkou

políciou.“ Na násilné potlačenie nedávnych demonštrá-
cií v centre Prahy poslanci FZ pozabudli.

17. apríla  
– V deň 20. výročia svojho odvolania z funkcie prvého

tajomníka ÚV KSČ dostal A. Dubček príležitosť vystúpiť
v maďarskej štátnej televízii, ktorá odvysielala prvú časť
rozhovoru s touto vedúcou osobnosťou čs. reformného
procesu v roku 1968. V prvej i v druhej časti (odvysiela-
nej 26. apríla) rozhovoru Dubček obhajoval obrodný
proces spred dvadsiatich rokov, odmietol myšlienku, že
reformné hnutie smerovalo ku kontrarevolúcii a zaujal
kritický postoj k postupu J. Kádára a W. Gomułku, ktorí
podporili (v prípade Gomułku do značnej miery inicio-
vali) rozhodnutie potlačiť čs. reformný proces vojens-
kou silou. Toto rozhodnutie bolo podľa jeho názoru
o to nesprávnejšie, že nič nevyriešilo a spôsobilo len to,
že príčiny reforiem, ktoré boli v socialistických štátoch
objektívnou potrebou a podmienkou ich ďalšieho
napredovania už v čase čs. obrodného procesu, sa
oddialili, ale nevyriešili.

20. apríla 
– Vedúci tlačového odboru Úradu predsedníctva vlády

ČSSR M. Pavel uviedol, že slovenská Pravda a Uj Szó
uverejnili 20. apríla listy, „v ktorých čs. občania vyjadrili
nesúhlas s tým, že maďarská televízia 14. 4. odvysielala
rozhovor s Alexandrom Dubčekom.“ Išlo o veľmi
nepresvedčivý pokus čs. vládnych kruhov bagatelizovať
význam obsahu Dubčekovho vystúpenia v maďarskej
televízii.

15. mája
– Generálny tajomník ÚV KSSZ a predseda prezídia Naj-

vyššieho sovietu ZSSR M. Gorbačov priletel
na návštevu ČĽR.

18. mája  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo protestné

vyhlásenie proti 40. zrazu „sudetonemeckého lands-
manšaftu“.

19. mája  
– Predsedníctvo ÚV KSČ prerokovalo správu o situácii,

ktorá vznikla na stavbe vodného diela
Gabčíkovo–Nagymaros po rozhodnutí vlády MĽR z 13.
mája o pozastavení výstavby stupňa Nagymaros. Už
predtým, 15. mája, sa touto otázkou zaoberala vláda
ČSSR.
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29. – 30. mája 
– V Prahe sa uskutočnila konferencia členov vlád zodpo-

vedných za otázky životného prostredia ČSSR, MĽR,
NDR, NSR, Rakúska a ZSSR, ako aj zástupcov Európ-
skych spoločenstiev, RVHP a Európskej hospodárskej
komisie OSN.

30. mája
– V Paríži sa konalo zasadanie KBSE, na ktorom odznela

kritika na adresu vlády ČSSR za nedodržiavanie medzi-
národných záväzkov v oblasti ľudských práv a občian-
skych slobôd.

1. júna
– Sovietska tlačová agentúra TASS oznámila, že k 1. júnu

1989 opustilo územie ČSSR viac než 1000 sovietskych
vojakov, 150 tankov a viac než 20 diel.

4. júna
– Na pekingskom Námestí nebeského pokoja, kde sa

konala masová demonštrácia študentov za politické slo-
body a ľudské práva, zasiahla čínska armáda. Výsled-
kom jej brutálneho počínania bolo podľa niektorých
údajov vyše 3000 mŕtvych a niekoľko desiatok tisíc zra-
nených demonštrantov.

4. a 18. júna
– V PĽR sa po prvýkrát od skončenia druhej svetovej

vojny uskutočnili slobodné parlamentné voľby, v kto-
rých sa o podiel na moci mohla uchádzať i opozícia.
Významný volebný úspech zaznamenala Solidarita,
ktorej činnosť bola legalizovaná začiatkom apríla. Jej
kandidát T. Mazowiecki sa stal predsedom vlády.

12. júna
– Najvyšší stranícky a štátny činiteľ ZSSR M. Gorbačov

priletel na štvordňovú návštevu do NSR.

26. júna
– Vládny zmocnenec MĽR pre výstavbu vodného diela

na Dunaji L. Advari odovzdal veľvyslanectvu ČSSR
v MĽR 3 dokumenty týkajúce sa výstavby vodného
diela Gabčíkovo – Nagymaros.

27. – 28. júna  
– V Berlíne sa konalo stretnutie predstaviteľov vlád, par-

lamentov, politických strán, medzinárodných organizá-
cií a mierových hnutí zainteresovaných na vytváraní
pásiem bez jadrových zbraní.

1. júla  
– Predsedovia vlád ČSSR, NDR a PĽR L. Adamec, W.

Stoph a M. Rakowski podpísali vo Vratislavi dohodu
medzi ČSSR, NDR a PĽR o ochrane životného prostre-
dia.

2. júla  
– Vo veku 79 rokov zomrel v Moskve sovietsky politik,

dlhoročný minister zahraničných vecí ZSSR A. Gro-
myko (* 5. 7. 1909).

3. júla  
– Nezávislé občianske hnutia vyzvali vlády krajín Varšav-

skej zmluvy, aby prehodnotili svoju účasť na invázii
do ČSSR v auguste 1968.

6. júla  
– Vo veku 77 rokov zomrel v Budapešti dlhoročný vysoký

stranícky a štátny činiteľ MĽR J. Kádár (* 26. 5. 1912).

16. júla
– Sedem hospodársky najvyspelejších západných štátov

sa na vrcholnej schôdzke v Paríži rozhodlo podporiť
reformný proces v rozpadávajúcom sa sovietskom
bloku, čím sa zvýšila pravdepodobnosť, že sa ho podarí
úspešne zavŕšiť.

17. – 19. júla 
– V Budapešti sa uskutočnili rozhovory československých

a maďarských expertov o vodnom diele Gabčíkovo –
Nagymaros. Československá strana nesúhlasila s odmie-
tavým postojom maďarských zástupcov k spoločnej
výstavbe vodného diela. Na ďalší deň o ňom v Buda-
pešti rokoval predseda čs. vlády L. Adamec (pozri
V. časť).

30. júla
– Najvyšší soviet Lotyšskej SSR schválil deklaráciu o štát-

nej suverenite tejto zväzovej republiky. Bol to jeden
z prvých vážnych signálov naznačujúcich možnosť roz-
padu ZSSR.

16. augusta
– Maďarská tlačová agentúra uverejnila stanovisko poli-

tického výkonného výboru MSRS, v ktorom sa konšta-
tovalo, že „terajšie vedenie MSRS“ sa nestotožňuje
s vojenským zásahom v ČSSR v auguste 1968, hodnote-
nie vývoja je však vecou ľudu ČSSR a KSČ.

17. augusta
– Sejm PĽR schválil vyhlásenie označujúce vstup vojsk

piatich štátov Varšavskej zmluvy do ČSSR v auguste
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1968 za porušenie neodňateľného práva ľudu
na sebaurčenie; rovnaké stanovisko k augustu 1968
zaujal o deň neskôr Senát PĽR.

18. augusta
– Neskorá ľútosť MĽR a PĽR nad ich augustovou inter-

venciou proti ČSSR postavila čs. vedenie pred zložitú
situáciu. Vzhľadom na to, že na rozdiel od Budapešti
a Varšavy Praha naďalej stála na ideovej platforme
Poučenia z krízového vývoja, predsedníctva Snemovne
ľudu a Snemovne národov FZ ČSSR sa zmohli iba
na vyhlásenie „o nekompetentnom hodnotení udalostí
v ČSSR v auguste 1968 Senátom a Sejmom PĽR.“
Pokiaľ išlo o stanovisko MSRS, predsedníctvo ÚV KSČ
konštatovalo, „že stanovisko MSRS k augustu 1968
napomáha silám vystupujúcim proti socializmu.“

– Riaditeľ odboru ministerstva zahraničných vecí ČSSR
M. Větrovec prijal v Prahe chargé ď affaires MĽR
v ČSSR J. Hanka a odovzdal mu diplomatickú nótu
obsahujúcu stanovisko vlády ČSSR k výstavbe sústavy
vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Nóta potvrdila
rozhodnutie čs. vlády z 15. mája 1989 trvať na dodržia-
vaní zmluvy o výstavbe uvedeného vodného diela,
poukázala na škody vznikajúce v dôsledku oneskorenia
stavebných prác a konštatovala, že čs. strany uplatní
právo na ich náhradu. Nóta ďalej zdôraznila, že zodpo-
vednosť za dôsledky jednostranných rozhodnutí vlády
MĽR nesie výlučne maďarská strana, pretože boli pri-
jaté v rozpore s medzinárodným právom.

21. augusta  
– Hovorca ministerstva zahraničných vecí ZSSR vyhlásil,

že udalosti v ČSSR nemožno pochopiť mimo politic-
kého a medzinárodného kontextu vtedajšej doby, a že
terajšie vedenie ZSSR odmieta použitie sily alebo
hrozby silou.

– Bulharské noviny Rabotničesko delo v článku venova-
nom 21. výročiu augustových udalostí uviedli, že „zain-
teresované kruhy v rade krajín skresľujú skutočné prí-
činy udalostí“, čo svedčilo o tom, že bulharské vedenie
sa opatrne priklonilo skôr na stranu vývojom prekona-
ného stanoviska Prahy.

– Pri príležitosti 20. výročia augustovej invázie vojsk pia-
tich krajín do ČSSR sa na Václavskom námestí v Prahe
uskutočnila protestná demonštrácia.

23. augusta  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo protestné

vyhlásenie proti účasti štátnych príslušníkov Talianska,
Holandska, MĽR a PĽR na nepovolenej demonštrácii
v centre Prahy dňa 21. augusta.

August
– V augustovom čísle časopisu Technický magazín publi-

koval prognostik M. Zeman článok, v ktorom konštato-
val, že Československo sa z hľadiska európskych štan-
dardov stáva zaostalou krajinou, ktorú pri zachovaní
existujúcich pomerov čaká chmúrna perspektíva.
Zemanov článok bol šikovne formulovanou výzvou
na bezodkladné uskutočnenie spoločenských zmien,
ktoré by Československu umožnili vyhnúť sa ním
načrtnutej budúcnosti.

1. septembra
– Čs. chargé ď affaires v Budapešti bola na ministerstve

zahraničných vecí MĽR odovzdaná nóta maďarskej
vlády týkajúca sa výstavby sústavy vodných diel Gabčí-
kovo – Nagymaros. Nóta sumarizovala výsledky roko-
vaní predsedov vlád oboch krajín v tejto otázke
a nároky čs. strany na odškodnenie označila za nepod-
ložené, pričom odmietla prijať bez ďalších rokovaní roz-
hodnutia o výške odškodnenia. Nóta maďarskej vlády
poukázala okrem iného i na to, že v súvislosti so zasta-
vením príprav na prevedenie toku Dunaja pri Dunaki-
liti do iného riečišťa sa čs. strana zmienila o možnos-
tiach prípadných technických protiopatrení, čo by bolo
krokom, ktorý by maďarská strana pokladala za poruše-
nie zmluvy o výstavbe vodných diel a ich prevádzke. V
závere upozornila na vážne medzinárodno-právne
spory, ktoré by vyplynuli z takýchto krokov, ako aj
na to, že za všetky dôsledky ekologických škôd spôsobe-
ných takýmito krokmi maďarskej strane by niesla zod-
povednosť výhradne čs. strana.

3. septembra  
– Prezident republiky G. Husák poslal pozdravné posol-

stvo 9. vrcholnej konferencii hnutia nezúčastnených
krajín v Belehrade.

9. septembra
– Podpredseda vlády ČSSR P. Hrivnák sa v Bratislave stre-

tol s námestníkom predsedu rady ministrov MĽR
P. Medgyessym. Cieľom stretnutia bolo pripraviť roko-
vanie predsedov vlád ČSSR a MĽR o sústave vodných
diel Gabčíkovo – Nagymaros.. Medgyessy po rokovaní
vyhlásil, že „stanoviská oboch strán sa... nepohli
z miesta, len sa upresnili.“

11. septembra
– V NDR sa v rámci úsilia o spoločenské zmeny konšti-

tuovalo občianske hnutie Nové fórum. Jeho vznik bol
jedným zo signálov blížiaceho sa konca východonemec-
kého režimu.
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26. – 28. septembra  
– Vo Varne sa konala porada tajomníkov ústredných

výborov komunistických a robotníckych strán socialis-
tických krajín pre medzinárodné otázky. Zaoberala sa
aktuálnymi problémami medzinárodnej situácie cha-
rakterizovanej čoraz väčším náporom reformných síl
proti mocenskému monopolu komunistických a robot-
níckych strán v takmer všetkých krajinách sovietskeho
bloku.

5. októbra
– Niekoľko tisíc občanov NDR, ktorí sa zdržiavali v prie-

storoch zastupiteľského úradu NSR v Prahe, odcesto-
valo mimoriadnymi vlakmi cez NDR do NSR.

18. októbra  
– Prvý tajomník ÚV SED a predseda Štátnej rady NDR

E. Honecker bol prinútený podať demisiu.

18. októbra
– V Prahe sa pri príležitosti 71. výročia vzniku Českoslo-

venska uskutočnila demonštrácia, ktorej účastníci
požadovali reformy a rešpektovanie ľudských práv vrá-
tane politických slobôd. Početné policajné oddiely
demonštráciu potlačili, ale existujúci režim sa tým ďalej
skompromitoval.

23. októbra
– Predseda NZ MĽR M. Szürös vyhlásil vznik Maďarskej

republiky. Nešlo len o zmenu názvu štátu, ale aj o jeho
rozluku s komunistickou minulosťou.

31. októbra  
– Maďarský parlament schválil návrh vlády MĽR

na zastavenie výstavby stupňa Nagymaros na sústave
vodných diel na Dunaji s splnomocnil ju znemožniť
prevádzkovanie stupňa Gabčíkovo na špičkovú úroveň
výroby elektrickej energie.

3. – 5. novembra  
– Poľskí a československí disidenti zorganizovali vo Vrati-

slavi konferenciu o strednej Európe.

4. novembra  
– Na základe dohody uzavretej medzi vládami ČSSR,

NDR a SRN, východonemeckých utečencov odvážali
z ČSSR mimoriadne vlaky do Spolkovej republiky
Nemecko.

9. novembra
– NDR otvorila svoje hranice s NSR a so západným Ber-

línom.

10. novembra
– Na čele Bulharskej komunistickej strany prišlo

k výmene, keď jej dovtedajšieho dlhoročného vodcu
T. Živkova vystriedal P. Mladenov. Zmena na čele strany
signalizovala začiatok reformného procesu aj v Bul-
harsku. Tlaku nových síl zatiaľ úspešne vzdoroval už
len generálny tajomník Rumunskej komunistickej
strany N. Ceaus, escu.

14. novembra
– Vo Vatikáne sa začalo rokovanie medzi ČSSR a Svätým

stolcom o menovaní nových biskupov v ČSSR.

16. novembra
– V predvečer Medzinárodného dňa študentstva usporia-

dali bratislavskí vysokoškoláci pokojný pochod mes-
tom, ktorý sa skončil pred budovou ministerstva škol-
stva SSR. Pochod vyznel ako tichá demonštrácia
za zmenu politického a spoločenského života v ČSSR.

17. novembra  
– Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a 50.

výročia tragických udalostí spätých s protinacistickým
vystúpením českých vysokoškolákov sa v Prahe konalo
pietne zhromaždenie, ktoré sa postupne premenilo
na demonštratívny pochod študentov za zmenu politic-
kých pomerov v ČSSR. Nekompromisný zásah prísluš-
níkov Zboru národnej bezpečnosti a Oddielu osobit-
ného určenia ministerstva vnútra mal za následok rozo-
hnanie demonštrácie, ale zároveň sa stal prológom
k udalostiam vedúcim k zásadným politickým a mocen-
ským zmenám v ČSSR.

19. novembra
– V Prahe vzniklo občianske združenie Občanské fórum,

ktorého vedúcou osobnosťou bol jeden zo zakladateľov
Charty 77 V. Havel. Cieľom novovytvorenej organizácie
bola premena monolitného politického systému
na pluralitný, čo bolo podmienkou nastúpenia na cestu
demokratických premien.

20. novembra
– Ako výsledok občianskej iniciatívy sa v Bratislave kon-

štituovalo hnutie Verejnosť proti násiliu, ktorého cieľ bol
prakticky identický s cieľom Občanského fóra.

– Vláda ČSSR i vlády Českej socialistickej republiky a Slo-
venskej socialistickej republiky začali podnikať opatre-
nia umožňujúce návrat do starých koľají a „obnovenie
poriadku“, ale pod tlakom zmien v okolitých štátoch
i pohybu vo vnútri čs. spoločnosti sa dostali do defen-
zívy a začali strácať kontrolu nad vývojom vo vnútri
štátu.
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23. novembra
– Na masovom zhromaždení v Bratislave vystúpil stále

populárny A. Dubček, ktorý vyslovil podporu začínajú-
cemu sa reformnému procesu, čo bolo pre reformáto-
rov a ich stúpencov významnou morálnou posilou.

24. novembra
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol odvolaný

z funkcie. Nahradil ho K. Urbánek, ktorý sa v nasledu-
júcich dňoch usiloval demonštrovať silové postoje, ale
neuspel.

27. novembra
– Po mohutných demonštráciách, ktoré sa v predchádza-

júcich dňoch konali v desiatkach českých a slovenských
miest, sa v celom Československu uskutočnil manifes-
tačný generálny štrajk, ktorý vyznel ako jednoznačná
podpora požiadaviek nastolených predstaviteľmi
Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu, ako aj ďalších
organizácií podporujúcich reformu politického a spolo-
čenského života.

29. novembra
– FZ ČSSR schválilo vypustenie článku 4 Ústavy ČSSR

o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, čím sa jej dovtedaj-
šie privilegované postavenie stalo minulosťou a mož-
nosti jej vedenia pokúsiť sa o zvrat vývoja v krajine sa
minimalizovali.

3. decembra
– Prezident republiky G. Husák vymenoval novú vládu

ČSSR. Viedol ju staronový premiér L. Adamec. Táto
vláda odsúdila inváziu vojsk piatich krajín Varšavskej
zmluvy do ČSSR v auguste 1968, ale ostala pri moci len
jeden týždeň, lebo Občanské fórum i Verejnosť proti nási-
liu vyslovili nespokojnosť s jej zložením: v 21-člennom
kabinete bolo 16 členov KSČ.

10. decembra
– Prezident republiky G. Husák vymenoval novú vládu

ČSSR na čele s M. Čalfom. Po vymenovaní vlády
G. Husák odstúpil z funkcie prezidenta republiky.

14. decembra  
– Na Právnickej fakulte UK v Prahe sa uskutočnila

beseda s vodcom väčšiny Demokratickej strany v Sne-
movni reprezentantov USA R. Gephardtom a členom
tejto snemovne za Kaliforniu T. Lantosom.

17. decembra  
– Prvý podpredseda vlády ČSSR J. Čarnogurský rokoval

v Bratislave s ministrom vedy a výskumu Rakúskej
republiky E. Busekom.

25. decembra
– Rumunský prezident a generálny tajomník ÚV Rumun-

skej komunistickej strany N. Ceaus, escu bol popravený
spolu so svojou manželkou Elenou.

28. decembra
– A. Dubček bol zvolený za predsedu NZ ČSSR.

29. decembra
– Za prezidenta ČSSR bol zvolený širšej verejnosti iba

niekoľko týždňov známy V. Havel, jeden zo zakladajú-
cich členov Charty 77 a vedúca postava Občanského
fóra. Havel sa po zložitých rokovaniach vedených
hlavne na pôde Občanského fóra a Verejnosti proti nási-
liu napokon stal jediným kandidátom na funkciu hlavy
štátu.

19 9 0

15. januára
– V Prahe sa začali čs.-sovietske rokovania o odsune

sovietskych vojsk rozmiestnených na území ČSSR. Prí-
slušná zmluva o odsune bola podpísaná koncom
februára v Moskve.

29. januára
– Jeden zo symbolov komunistickej moci v PĽR – PZRS –

bola rozpustená a namiesto nej vznikla Sociálna demo-
kracia Poľskej republiky.

10. februára
– Generálny tajomník ÚV KSSZ a predseda prezídia Naj-

vyššieho sovietu ZSSR M. Gorbačov sa počas návštevy
spolkového kancelára SRN H. Kohla v Moskve vyjadril,
že zjednotenie Nemecka je vecou samotných Nemcov,
čo znamenalo, že ZSSR nebude nijako prekážať pro-
cesu zjednotenia Nemecka.

21. februára
– Prezident republiky V. Havel predniesol v americkom

Kongrese prejav, v ktorom sa zaoberal hlavne „filozofic-
kou stránkou oných zmien, ktoré sa odohrávajú síce
v našom kúte sveta, ale ktoré sa dotýkajú všetkých.“

PAVOL  PETRUF

84

7-94  11/26/07  10:13 AM  Str. 84



26. februára
– Z ČSSR sa začali sťahovať prvé sovietske vojenské jed-

notky. Ich odsun sa mal dokončiť v priebehu nasledujú-
ceho roka.

11. marca
– Najvyšší soviet Litovskej SSR vyhlásil nezávislosť kra-

jiny. Moskva následne požiadala, aby Litva svoje roz-
hodnutie stiahla do doby, kým nová zväzová zmluva,
ktorá sa mala vypracovať, neurčí spôsob vystúpenia zvä-
zových republík zo ZSSR.

13. marca
– Zjazd ľudových poslancov ZSSR zrušil mocenský mono-

pol KSSZ a rozhodol o zavedení funkcie prezidenta
ZSSR. O deň neskôr bol do tejto funkcie zvolený
M. Gorbačov.

29. marca  
– Bol prijatý ústavný zákon o zmene názvu Českoslo-

venská socialistická republika na názov Česko-slovenská
federatívna republika.

9 . apríla
– Na bratislavskom hrade sa na základe iniciatívy

V. Havla stretli prezidenti, predsedovia vlád a ministri
zahraničných vecí ČSFR, Poľskej republiky a Maďarskej
republiky, ako pozorovatelia boli prizvaní ministri
zahraničných vecí Juhoslávie, Rakúska a Talianska. Cie-
ľom stretnutia bolo prediskutovať široké spektrum otá-
zok súvisiacich s európskou bezpečnosťou, zjednote-
ním Nemecka a bilaterálnymi vzťahmi účastníckych
krajín.

21. – 22. apríla 
– Na návšteve v ČSFR bol pápež Jan Pavol II. Jeho nefal-

šovaná charizmatická osobnosť si získala srdcia milió-
nov Čechov, Slovákov i príslušníkov iných národností
žijúcich na území Československa.

29. apríla
– Bol prijatý ústavný zákon o zmene názvu Česko-slo-

venská federatívna republika na názov Česká a Slovenská
federatívna republika.

4 . mája
– Najvyšší soviet Lotyšskej SSR prijal uznesenie o nezávi-

slosti krajiny a pripravenosti Lotyšska rokovať o tom
s ústrednou vládou v Moskve.

5. mája
– Ministri zahraničných vecí SRN (Hans-Dietrich Gen-

scher), NDR (M. Meckel), USA (J. Baker), Veľkej Britá-
nie (D. Hurd), ZSSR (E. Ševardnadze) a Francúzska (R.
Dumas) začali v Bonne sériu rokovaní o komplexe otá-
zok súvisiacich so zjednotením Nemecka.

7. mája
– Rada Európy udelila ČSFR status zvláštneho hosťa.

22. mája  
– V Prahe zasadala Rada obrany štátu. Bola to prvá schô-

dza tohto orgánu v novom zložení, odrážajúcom
mocenské zmeny v českej a slovenskej spoločnosti
po novembri 1989.

4. júna
– Americký prezident G. Bush zaslal Kongresu posolstvo,

v ktorom sa vyslovil za výnimku z obchodného zákona,
ktorá by ČSFR poskytla doložku najvyšších výhod.

13. júna
– ČSFR, Maďarská republika a Poľská republika podpísali

v Göteborgu dohody s Európskym združením voľného
obchodu o vzájomne výhodnejších obchodných pod-
mienkach.

16. júna
– Brno navštívil syn posledného rakúskeho cisára, pred-

seda Paneurópskej únie a poslanec Európskeho parla-
mentu v Štrasburgu Otto Habsburg.

2. júla
– V Moskve sa začal XXVIII. zjazd KSSZ. Za generálneho

tajomníka strany bol opätovne zvolený M. Gorbačov.

4. júla
– FZ ČSSR opätovne zvolilo V.Havla za prezidenta republiky.

16. júla
– Na rokovaniach najvyšších predstaviteľov SRN a ZSSR

v Železnovodsku na Kaukaze vyjadril sovietsky prezi-
dent M. Gorbačov súhlas s tým, aby zjednotené
Nemecko samo rozhodlo, či sa pridá k paktu NATO
alebo k Varšavskej zmluve. Predpoklad, že by sa stalo
súčasťou VZ, v ktorej sa objavovali prvé vážne signály
možného zániku, bol mizivý.

2. augusta
– Iracké vojská vpadli do Kuvajtu a po zlomení posled-

ného kuvajtského odporu bagdadské vedenie
28. augusta vyhlásilo Kuvajt za 19. irackú provinciu.
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6. augusta
– Rada bezpečnosti OSN vyhlásila hospodárske sankcie

proti Iraku a o tri dni neskôr prijala uznesenie o neplat-
nosti anexie Kuvajtu.

9. augusta
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček prevzal v Bruseli Medzi-

národnú cenu humanizmu za rok 1990.

31. augusta
– Štátny tajomník NDR G. Krause a minister vnútra NSR

W. Schäuble podpísali vo východnom Berlíne zmluvu
medzi NDR a SRN o zjednotení Nemecka, na základe
ktorej NDR 3. októbra pristúpila k Spolkovej republike
Nemecko.

4. septembra
– Primátor Bratislavy R. Hoffbauer odovzdal v Bratislave

starostovi Viedne H. Zilkovi Diplom o udelení čestného
občianstva mesta Bratislavy.

9. septembra
– Prezidenti USA a ZSSR G. Bush st. a M. Gorbačov

zaujali na stretnutí v Helsinkách jednotné stanovisko
k situácii v Perzskom zálive: odsúdili iracký vpád
do Kuvajtu a irackého vodcu S. Husajna vyzvali, aby
stiahol svoje vojenské jednotky z okupovaných území.

12. septembra
– Ministri zahraničných vecí oboch nemeckých štátov,

Veľkej Británie, Francúzska, USA a ZSSR podpísali
v Moskve Zmluvu o konečnom usporiadaní vo vzťahu
k Nemecku, ktorá uznala plnú suverenitu zjednote-
ného Nemecka.

25. septembra
– Rada bezpečnosti OSN rozhodla o leteckej blokáde

Iraku, čo viedlo k jeho totálnemu hospodárskemu
embargu.

4. októbra
– Deň po pripojení NDR k SRN vydala vláda ČSFR

vyhlásenie, v ktorom privítala znovuzjednotenie
Nemecka.

5. – 10. novembra
– V Prahe sa uskutočnili rokovania expertov ČSFR a ZSSR

o majetkových a finančných otázkach súvisiacich s medzi-
vládnou dohodou o odsune sovietskych vojsk z územia
ČSFR podpísanou v Moskve na konci februára 1990.

14. novembra
– Ministri zahraničných vecí SRN a PR Hans-Dietrich

Genscher a K. Skubiszewski podpísali vo Varšave
dohodu, ktorá definitívne potvrdila poľské západné
hranice na Odre a Nise.

19. novembra
– Prezident republiky V. Havel predniesol prejav na sum-

mite KBSE v Paríži, v ktorom o. i. konštatoval, že čs.
zahraničná politika prikladá veľký význam rozvoju pro-
cesu všestrannej európskej spolupráce.

19. – 21. novembra
– V Paríži sa konala vrcholná schôdzka 34 účastníckych

štátov KBSE o bezpečnosti a spolupráci v Európe.
Na záver vrcholnej schôdzky bola prijatá Charta pre
novú Európu, ktorá konštatovala koniec rozdelenia
Európy trvajúci od druhej svetovej vojny, ako aj defini-
tívne ukončenie obdobia konfrontácie spojenej s rozde-
lením európskeho kontinentu.

4. decembra
– Ministri zahraničných vecí Európskych spoločenstiev sa

na zasadaní v Bruseli dohodli na poskytnutí obchod-
ných úľav ČSFR a Bulharsku.

9. decembra
– Víťazom prezidentských volieb v Poľsku sa stal predák

odborového hnutia Solidarita Łech Walęsa.

10. decembra
– Do ČSFR sa vrátili účastníci česko-slovenskej misie dob-

rej vôle v Iraku spolu s 38 česko-slovenskými občanmi
zadržiavanými do predchádzajúceho dňa v Bagdade.
Dvaja česko-slovenskí občania ostali v Iraku.

20. decembra
– Minister zahraničných vecí ZSSR E. Ševardnadze neča-

kane odstúpil z funkcie. Svoje rozhodnutie zdôvodnil
neustálymi útokmi, ktoré proti jeho osobe podľa neho
viedli armádne kruhy a časť členov Najvyššieho sovietu
ZSSR.

19 9 1

3. januára
– Rakúsko varovalo krajiny Európskeho spoločenstva

a Európskeho združenia voľného obchodu pred ničivými
následkami prípadnej havárie čs. jadrovej elektrárne
v Jaslovských Bohuniciach pre oblasť strednej Európy.
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4. januára 
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier poskytol Lidovým novinám rozhovor
o bilancii a perspektívach československej zahraničnej
politiky.

9. januára
– V Prahe pristálo osobitné lietadlo s čs. občanmi, ktorí

prejavili želanie vrátiť sa domov zo svojich pôsobísk
v Perzskom zálive a na Blízkom východe vzhľadom
na nebezpečenstvo vojnového konfliktu v tejto oblasti.

10. januára  
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier vystúpil vo FZ ČSFR s prejavom o medzi-
národnom postavení ČSFR a výkonoch jej zahraničnej
politiky.

13. januára  
– Vláda ČSFR vydala vyhlásenie vo veci situácie v Litve.

Išlo o kritickú reakciu na ozbrojený zásah sovietskych
vojenských jednotiek vo Vilniuse i v iných litovských
mestách, ktorého cieľom bolo zvrátiť vývoj v Pobaltí
a zabrániť pobaltským štátom dosiahnuť reálnu nezávis-
losť. V skutočnosti však ozbrojený zásah ZSSR vývin
v pobaltských štátov smerujúci k osamostatneniu iba
urýchlil.

14. januára
– Na návrh M. Gorbačova bol do funkcie predsedu kabi-

netu ministrov ZSSR (predsedu vlády) zvolený dovte-
dajší minister financií ZSSR V. Pavlov.

15. januára
– Novým ministrom zahraničných vecí ZSSR sa stal

A. Bessmertnych.

17. januára
– Medzinárodné vojenské jednotky rozmiestnené v Perz-

skom zálive začali so súhlasom OSN útok proti Iraku
s cieľom oslobodiť Kuvajt.

– Vláda Slovenskej republiky oznámila, že prijala variant
C výstavby vodného diela Gabčíkovo.

18. januára  
– Vláda ČSFR podporila vo svojom vyhlásení začatie

bojových akcií vojskami spojeneckých síl proti Iraku
dňa 17. januára.

Začiatok poslednej januárovej dekády
– ZSSR začal sťahovať svoje vojská z Nemecka, kde boli

rozmiestnené od konca druhej svetovej vojny

na základe dohôd uzavretých medzi štyrmi víťaznými
veľmocami.

22. januára
– Na Víťaznom námestí v Prahe sa konala demonštrácia

mládeže proti vojne v Perzskom zálive.

23. januára  
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier sa v novinách Národná obroda zmienil
o československo-maďarských vzťahoch a o podiele Slo-
venska na zahraničnej politike štátu.

2. februára
– Proti vojne v Perzskom zálive demonštrovalo v Lon-

dýne asi 50 000 ľudí.

12. februára  
– Prezident ČSFR V. Havel poslal list prezidentovi Štátu

Izrael Ch. Herzogovi, v ktorom okrem iného „vyjadril
svoju solidaritu s ľudom Izraela a ocenil mimoriadnu
zdržanlivosť Vašej [izraelskej] vlády voči barbarským
vojenským akciám a vyhrážkam irackého vedenia.“

15. februára
– V Budapešti sa uskutočnila schôdzka najvyšších pred-

staviteľov (prezidentov, predsedov vlád a ministrov
zahraničných vecí) ČSFR, Maďarskej republiky a Poľ-
skej republiky, ktorí rokovali o vzájomnej spolupráci
pri budovaní liberálnej trhovej ekonomiky a demokra-
tického právneho štátu. Následne bolo vo Visegráde
podpísané slávnostné vyhlásenie o spolupráci ČSFR,
PR a MR na ceste do Európskeho spoločenstva.
Na základe uvedeného dokumentu sa vytvorila vise-
grádska trojka, ktorá sa po rozpade ČSFR 31. decembra
1992 zmenila na visegrádsku štvorku.

21. februára
– Na mimoriadnom zasadaní výboru ministrov Rady

Európy v Madride bola ČSFR oficiálne prijatá za jej
25. riadneho člena.

25. februára
– V Sofii sa začal súdny proces s dlhoročným vedúcim

straníckym a štátnym činiteľom BĽR T. Živkovom. Živ-
kov patril na sklonku 60. rokov medzi najväčších odpor-
cov reformného procesu vo vtedajšom Československu.

28. februára  
– Bojové operácie v Perzskom zálive sa po šiestich týžd-

ňoch skončili.
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1. marca 
– Na stretnutí členov medzinárodného vojenského štábu

NATO s leteckým pridelencom ČSFR v Belgicku
A. Petrom boli dohodnuté formy pravidelných vojen-
ských kontaktov medzi ČSFR a NATO.

3. marca
– Zástupcovia OSN a Iraku začali rokovania o prímerí.

13. marca
– Väčšina obyvateľov Estónska a Lotyšska sa v referende

vyslovila za vystúpenie svojich krajín zo ZSSR.

14. marca  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSFR vydalo vyhláse-

nie vo veci demonštrácie v Bratislave požadujúcej
samostatnosť Slovenska.

16. marca  
– Rada slobodného Československa vydala vyhlásenie

vo veci zachovania celistvosti ČSFR.

20. marca
– Bývalý minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek

bol prepustený z vyšetrovacej väzby vo väznici na Pan-
kráci v Prahe. Vo väzbe bol od 23. októbra 1990.

28. marca
– Z ČSSR odchádzali do ZSSR posledné sovietske tanky.

9. apríla 
– Bolo zverejnené Memorandum ČSFR o európskej bez-

pečnosti.

19. apríla  
– A. Dubček poslal otvorený list občanom Juhoslávie,

v ktorom na záver uviedol: „Môj pozdrav patrí Vám,
hrdinskému a statočnému ľudu Juhoslávie, jej náro-
dom. Mám Vás rád takých, akí ste. Hlboko sa klaniam
Vám všetkým, Váš priateľ Alexander Dubček“.

22. apríla
– Čs. delegácia vedená predsedom FZ ČSFR A. Dubče-

kom sa po prvýkrát zúčastnila oficiálneho otvorenia
43. riadneho zasadania parlamentného zhromaždenia
Rady Európy v Štrasburgu.

25. apríla
– Prezident ZSSR M. Gorbačov ponúkol na zasadaní ÚV

KSSZ demisiu z funkcie generálneho tajomníka ÚV
KSSZ.

25. – 26. apríla 
– V Prahe sa konala medzinárodná konferencia na tému

Budúcnosť európskej bezpečnosti.

30. apríla
– Pražský magistrát a Obvodný úrad Prahy 5 vydali naria-

denie zahaliť na ružovo nafarbený sovietsky tank, „aby
verejnosť nebola poburovaná pohľadom na zneuctenú
kultúrnu pamiatku“.

14. mája  
– Bolo vydané spoločné vyhlásenie predsedu Najvyš-

šieho sovietu RSFSR B. Jeľcina a predsedu FZ ČSSR
A. Dubčeka o základných vzťahoch a spolupráci medzi
ČSFR a RSFSR.

19. mája  
– V Chorvátsku sa takmer 95 % oprávnených voličov

vyslovilo za nezávislosť krajiny.

23. mája
– FZ ČSFR prijalo uznesenie o období neslobody, v kto-

rom praktiky komunistického režimu v rokoch 1948-
1989 označilo za nelegitímne a zavrhnutiahodné.

29. mája
– Pápež Ján Pavol II. vymenoval 22 nových kardinálov,

medzi ktorými bol aj nitriansky biskup Ján Chryzostom
Korec.

6. júna
– V Bardejove sa začala 10. výročná konferencia Inštitútu

pre bezpečnostné štúdie Východ – Západ. Ako promi-
nentní hostia sa na nej zúčastnili prezidenti ČSFR
a Maďarska V. Havel a A. Göncz, ako aj americký vice-
prezident Dan Quayle.

12. júna
– Víťazom prezidentských volieb v RSFSR sa stal B. Jeľ-

cin.

19. júna
– V Berlíne sa začalo 1. zasadanie rady ministrov 34 štá-

tov KEBS. ČSFR na ňom zastupoval minister zahranič-
ných vecí J. Diensbier.

20. júna  
– Prezident ČSFR V. Havel vystúpil s prejavom v Sloven-

skej národnej rade.

27. júna
– V Juhoslávii sa začala krvavá občianska vojna.

PAVOL  PETRUF

88

7-94  11/26/07  10:13 AM  Str. 88



28. júna
– Odsun sovietskych vojsk z územia ČSFR dol definitívne

ukončený.

3. – 4. júla  
– V Prahe sa uskutočnilo zasadanie výboru zmocnencov

KBSE.

15. júla
– V hoteli Bôrik v Bratislave sa uskutočnilo rokovanie

delegácií ČSFR a MR o osude vodných diel na Dunaji.
Rozporné stanoviská oboch strán sa nepodarilo odstrá-
niť.

19. júla  
– V Ženeve bola vydaná záverečná správa expertnej schô-

dzky KBSE o národnostných menšinách.

Začiatok poslednej júlovej  dekády
– Jednotky juhoslovanskej federálnej armády sa začali sťa-

hovať zo Slovinska. V Chorvátsku pokračovali ťažké
boje.

25. júla
– Vo veku 98 rokov zomrel v Moskve niekdajší blízky Sta-

linov spolupracovník L. Kaganovič (* 22. 11. 1893).

31. júla
– Veľvyslankyňa ČSFR v USA R. Klímová a podpredseda

Svetovej banky Willi Wapppenhans podpísali vo Was-
hingtone dohodu, podľa ktorej sa uvedená banka roz-
hodla poskytnúť ČSFR pôžičku vo výške 450 miliónov
dolárov na „uskutočňovanie štrukturálnych zmien
v ekonomike“. Doba splatnosti pôžičky bola určená
na 15 rokov s odkladom začatia splátok o 5 rokov
a s úrokovou sadzbou 7,75 %.

12. augusta
– Bývalý minister zahraničných vecí ZSSR E. Ševardna-

dze vyzval v britskom denníku Independent generál-
neho tajomníka ÚV KSSZ M. Gorbačova, aby rezigno-
val zo svojej funkcie.

– Americký prezident G. Bush st. a prezident ZSSR
M. Gorbačov podpísali v Moskve zmluvu START týka-
júcu sa zníženia strategických jadrových zbraní.

14. augusta
– Poľský premiér J. Biełecki vyslovil návrh vytvoriť sféru

voľného obchodu medzi PR a ČSFR.

Polovica augusta
– Minister financií ČSFR V. Klaus odmietol ako „neslý-

chané“ nemecké požiadavky vo výške 1,3 miliardy
mariek plynúce z nevyrovnaných účtov z obchodu
s bývalou NDR. Vyhlásil, že naopak, práve ČSFR musí
niesť obrovské straty v dôsledku „zrušenia NDR“.

18. augusta
– V noci zo 17. na 18. augusta bol prezident ZSSR M. Gor-

bačov zbavený moci a internovaný na základe rozhod-
nutia Štátneho výboru pre výnimočný stav, ktorého
členmi boli dovtedajší viceprezident G. Janajev, pre-
miér V. Pavlov, minister obrany D. Jazov, predseda
Výboru štátnej bezpečnosti (KGB) V. Krjučkov a ďalší šty-
ria poprední sovietski činitelia.

20. augusta  
– V Prahe sa na mimoriadnom zasadaní zišla Rada

obrany štátu, aby prerokovala možné dôsledky pokusu
o neústavné prevzatie moci v ZSSR na situáciu v ČSFR.

– Prezident ČSFR V. Havel mal telefonický rozhovor
s prezidentom RSFSR B. Jeľcinom, v ktorom ho ubezpe-
čil o svojej podpore.

– Estónsky parlament vyhlásil nezávislosť Estónska.

Koniec druhej augustovej  dekády
– Belehrad protestoval v Prahe proti „jednostranne pro-

chorvátskym“ postojom ČSFR.

21. augusta
– Parlamentný výbor pre ochranu životného prostredia

Maďarskej republiky sa vyslovil proti tomu, aby na jeho
zasadaní vystúpil minister životného prostredia ČSFR
J. Vavroušek a vysvetlil postoj vlády ČSFR k otázke
výstavby vodných diel na Dunaji. Avšak 11. septembra
dostal minister Vavroušek možnosť vystúpiť v prísluš-
ných výboroch maďarského parlamentu a oboznámiť
jeho poslancov s predstavou ČSFR o ďalšom postupe
v otázke výstavby vodných diel na Dunaji.

22. augusta  
– Pokus o prevrat v ZSSR stroskotal a predsedníctvo FZ

ČSFR vydalo k tejto otázke osobitné vyhlásenie.
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa sa na mimoriadnom

zasadaní vlády vyjadril, že ČSFR by privítala možnosť
stať sa súčasťou NATO.

23. augusta  
– Prezident ČSFR V. Havel poslal predsedovi holandskej

vlády posolstvo, týkajúce sa najnovšieho vývoja v ZSSR.

ČESKOSLOVENSKÁ ZAHRANIČNÁ POLITIKA 1991

89

7-94  11/26/07  10:13 AM  Str. 89



28. augusta
– Prezident ZSSR M. Gorbačov vymenoval za nového

ministra zahraničných vecí ZSSR B. Pankina, ktorý
dovtedy pôsobil ako veľvyslanec ZSSR v ČSFR.

29. augusta
– Sovietsky parlament zastavil pomerom hlasov 283 k 29

činnosť KSSZ kvôli podielu jej vedúcich predstaviteľov
na nevydarenom pokuse o štátny prevrat.

1. septembra
– Parlamenty sovietskych zväzových republík Uzbekistan

a Kirgizsko vyhlásili nezávislosť ich krajín.

3. septembra
– Litva, Lotyšsko a Estónsko požiadali o čo najskoršie pri-

jatie za riadnych členov OSN.

4. septembra
– Nemecký kancelár H. Kohl sa vyslovil za zachovanie

ZSSR ako „zväzku samostatných republík“.

6. septembra
– Štátna rada ZSSR na svojom 1. zasadaní v Kremli

uznala nezávislosť Litvy, Lotyšska a Estónska.

9. septembra
– Tadžický parlament vyhlásil na mimoriadnom zasadaní

v Dušanbe nezávislosť Tadžikistanu.

17. septembra
– VZ OSN prijalo na zasadaní v New Yorku Estónsko,

Litvu a Lotyšsko (a niekoľko ďalších nových štátov)
za členov OSN.

23. septembra
– Arménsky parlament vyhlásil v Jerevane nezávislosť

krajiny na ZSSR. Bola to v poradí 13. z 15 sovietskych
republík, ktoré sa rozhodli pre nezávislosť.

26. septembra
– Rumunská vláda na čele s premiérom P. Romanom

podala demisiu, ktorú prezident Ion Ionescu prijal.
Dav, ktorý vydrancoval parlament, žiadal i demisiu
Ioneska.

28. septembra
– Po 73 rokoch existencie bol zrušený sovietsky Komso-

mol. Rozhodli o tom delegáti mimoriadneho zjazdu
tejto mládežníckej organizácie.

4. októbra
– Čs. tlač priniesla správu, že osobitná vyšetrovacia komi-

sia poľského parlamentu dospela k záveru, že bývalý pre-
zident PĽR W. Jaruzełski a jeho minister vnútra C. Kiszc-
zak nesú priamu zodpovednosť za streľbu do baníkov
v Katovickom vojvodstve v dňoch 15. a 16. októbra 1981.

11. októbra
– Štátna rada ZSSR sa rozhodla rozpustiť Výbor štátnej

bezpečnosti (KGB) ZSSR.

18. októbra
– V Georgijevskom sále v Kremli bola podpísaná Zmluva

o ekonomickom spoločenstve zvrchovaných sovietskych
republík. Na zmluve, ktorú podpísali predstavitelia
Arménska, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska, Ruskej
federácie, Tadžikistanu, Turkmenistanu a Uzbekistanu,
chýbali podpisy Azerbajdžanu, Gruzínska, Moldavska
a Ukrajiny. Zmluva sa mala stať základom novej politic-
kej únie sovietskych republík.

24. októbra
– Prezident ČSFR V. Havel vyslovil vo Washingtone v roz-

hovore s ministrom obrany USA Cheneym želanie
vytvoriť tesné vzťahy medzi ČSFR a paktom NATO.

27. októbra
– Parlament sovietskej stredoázijskej republiky Turkme-

nistan vyhlásil nezávislosť republiky.

7. novembra
– Bola vydaná vyhláška Federálneho ministerstva zahra-

ničného obchodu ČSFR o obmedzení obchodovania
s Irackou republikou. Platnosť nadobudla dňom vyhláse-
nia.

13. novembra  
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier predložil FZ ČSSR správu o zahraničnej
politike ČSFR za rok 1991.

Prvá polovica novembra
– ČSFR požiadala Všeobecnú dohodu o clách a obchode

(GATT) o povolenie zvýšiť niektoré svoje dovozné
tarify, aby uchránila svoje hospodárstvo počas ekono-
mických reforiem. V decembri GATT odsúhlasila uve-
denú požiadavku.

18. novembra
– V bratislavskej nemocnici s poliklinikou akademika I.

Dérera zomrel krátko popoludní vo veku 78 rokov slo-
venský a čs. politik a stranícky funkcionár G. Husák.

PAVOL  PETRUF

90

7-94  11/26/07  10:13 AM  Str. 90



19. novembra
– Agentúra Reuter oznámila, že sovietsky prezident

M. Gorbačov vymenoval za ministra zahraničných vecí
ZSSR E. Ševardnadzeho, ktorý z tejto funkcie odstúpil
v decembri 1990. Ševardnadze nastúpil do úradu dňom
20. novembra

22. novembra
– Vedúci delegácie ČSFR, námestník ministra zahranič-

ných vecí Z. Pírek a vedúci delegácie komisie Európ-
skych spoločenstiev P. Benavides parafovali v Bruseli
dohodu o pridružení ČSFR k ES.

– V noci na piatok 22. novembra Rada bezpečnosti na uza-
vretom zasadaní rozhodla, že novým generálnym
tajomníkom OSN sa na najbližších 5 rokov stane dovte-
dajší námestník predsedu egyptskej vlády Butrus
Butrus-Ghálí.

26. novembra
– Poľská republika sa stala 26. členom Rady Európy

v Štrasburgu.

4. decembra
– Valné zhromaždenie OSN zvolilo za nového generál-

neho tajomníka OSN Butrusa Butrusa-Ghálího.

6. decembra
– Novým premiérom PR sa stal J. Ołszewski.

8. decembra
– Po dvojtýždňových rokovaniach bola v Záhrebe podpí-

saná dohoda o stiahnutí Juhoslovanskej ľudovej
armády z územia Chorvátska.

11. decembra
– Prezidenti a predsedovia vlád Európskeho spoločenstva

podpísali v Maastrichte zmluvu o vytvorení Európskej
únie. Dokument nadobudol platnosť 1. novembra 1993.

12. decembra
– Parlament RSFSR vypovedal zmluvu o vytvorení ZSSR

schválenú v decembri 1922.

Začiatok druhej decembrovej dekády
– Noviny Izvestija priniesli správu, že ruské úrady požia-

dali bývalého vodcu NDR E. Honeckera, aby do piatku
13. decembra opustil územie ZSSR. Honecker sa
následne uchýlil do rezidencie chilského veľvyslanectva
v Moskve.

16. decembra
– Zástupcovia ČSFR, Maďarska a Poľska podpísali v Bru-

seli dohodu o pridružení k Európskemu spoločenstvu.

21. decembra
– V hlavnom meste Kazachstanu Alma-Ate vytvorilo 11

z 15 bývalých zväzových republík ZSSR Spoločenstvo
nezávislých štátov. Estónsko, Litva, Lotyšsko a Gruzínsko
sa k novovytvorenému štátnemu útvaru nepripojili.

26. decembra
– Vláda ČSFR privítala vznik Spoločenstva nezávislých štá-

tov a nezávislosť republík, ktoré vznikli z bývalého ZSSR.

19 9 2

10. januára
– Zástupcovia ČNR a SNR rokovali v Prahe o štátopráv-

nom usporiadaní Česko-Slovenska.

16. januára  
– FZ ČSFR vydalo vyhlásenie, v ktorom protestovalo

proti kriminalizácii predstaviteľov vnútornej opozície
na Kube.

30. januára
– Na konferencii ministrov zahraničných vecí krajín

KBSE v Prahe prijali za jej členov desať krajín Spoločen-
stva nezávislých štátov.

27. februára  
– V čase, keď už išlo o bytie či nebytie ČSFR, čs. minister-

stvo zahraničných vecí venovalo veľkú pozornosť
otázke zistenia okolností krízy v Náhornom Karabachu.

27. – 28. februára  
– V Prahe sa uskutočnilo zasadanie výboru zmocnencov

KBSE.

4. marca
– FZ ČSFR prijalo Zákon o pobyte cudzincov na území

Českej a Slovenskej federatívnej republiky.

5. marca
– FZ ČSFR prijalo Zákon o zriadení Sekretariátu Konfe-

rencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a o výsadách
a imunitách tohto sekretariátu a ďalších inštitúcií Konfe-
rencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Účinnosť
nadobudol 5. marca 1992.
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14. marca
– Do bývalej Juhoslávie pricestovala prvá čs. vojenská jed-

notka, ktorá sa stala súčasťou mierových síl OSN
UNPROFOR.

14. apríla  
– Prezident republiky V. Havel vystúpil vo FZ ČSFR s pre-

javom, v ktorom sa o. i. zaoberal aktuálnymi zahra-
nično-politickými otázkami.

27. apríla  
– Po schválení Ústavy Juhoslovanskej zväzovej republiky

vznikol nový štát s rovnomenným názvom. Pozostával
zo Srbska a Čiernej Hory a jeho súčasťou bola auto-
nómna oblasť Kosovo s väčšinou albánskeho obyvateľ-
stva túžiaceho po samostatnosti.

6. mája  
– Prezident republiky V. Havel predniesol prejav na sum-

mite visegrádskej trojky (ČSFR, Maďarska a Poľska)
v Prahe.

14. mája
– Vláda ČSFR sa zaoberala otázkou vodného diela Gabčí-

kovo – Nagymaros, pričom vyjadrila blahosklonnú
ochotu rokovať o predmetnej otázke s maďarskou stra-
nou za účasti zástupcov Európskeho spoločenstva.

19. mája
– Na Ministerstve zahraničných vecí Maďarskej repu-

bliky bola zástupcovi čs. zastupiteľského úradu v Buda-
pešti odovzdaná nóta maďarského ministerstva zahra-
ničných vecí o jednostrannom ukončení platnosti
zmluvy o sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
z roku 1977. V reagencii na nótu veľvyslanectvo ČSFR
v Maďarsku vyjadrilo stanovisko vlády ČSFR, že
„Maďarská republika nemá právne dôvody na jedno-
stranné ukončenie platnosti zmluvy z r. 1977 a na ňu
nadväzujúcich zmluvných dokumentov.“ Oznámením
maďarskej vlády sa ešte v ten istý deň zaoberala aj
vláda Slovenskej republiky.

22. mája
– Vláda ČSFR spochybnila zámer Maďarska vypovedať

medzištátnu zmluvu o sústave vodných diel na Dunaji.

24. mája
– Víťazom prezidentských volieb v Rakúsku sa stal

T. Klestil.

9. júna
– Parlament Maďarskej republiky vyhlásil zmluvu

o sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, podpí-
sanú v roku 1977, za neplatnú.

30. júna
– Šéf britskej diplomacie D. Hurd vyhlásil, že „ľutuje

pravdepodobný rozpad Česko-Slovenska“.

2. júla
– Prezident republiky V. Havel vymenoval po parlament-

ných voľbách konaných začiatkom júna novú čs. fede-
rálnu vládu na čele s J. Stráským.

8. júla  
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík poskytol

rozhovor Lidovým novinám, v ktorom okrem iného
odpovedal na otázku, či „možno koncepčne robiť zahra-
ničnú politiku štátu, ktorý sa možno v dohľadnej dobe
rozpadne?“ Rozpad ČSFR sa stával bezprostrednou rea-
litou.

9. júla
– Premiér slovenskej vlády V. Mečiar sa na britskom veľ-

vyslanectve v Prahe stretol s veľvyslancami krajín
Európskeho spoločenstva, s ktorými hovoril o aktuál-
nych politických a ekonomických záležitostiach.

10. júla  
– Minister zahraničných vzťahov Českej republiky J. Zie-

leniec poskytol interview novinám Mladá fronta dnes,
v ktorom sa zmienil o naliehavých úlohách Českej
republiky v oblasti vzťahov so zahraničím.

14. júla  
– V Programovom vyhlásení vlády Českej republiky sa

v časti venovanej zahraničnej politike okrem iného
konštatovalo, že „vláda Českej republiky sa bude usilo-
vať o súlad so zahraničnou politikou federácie a v prí-
pade vzniku samostatného českého štátu túto politiku
po nevyhnutnej modifikácii plynulo prevezme.“

15. júla  
– V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky

sa v časti venovanej zahraničným vzťahom okrem
iného konštatovalo, že „úlohou [slovenskej] vlády bude
ubezpečiť najmä našich najbližších a ďalších susedov,
že svojbytná aktivita Slovenska v medzinárodných vzťa-
hoch prinesie aj im samotným úžitok v podobe vníma-
vého partnera.“ Uvedená formulácia bola – pokiaľ
máme na mysli jej adresátov – nanajvýš ústretová a –
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pokiaľ máme na mysli javisko diplomacie – skôr pro-
sebná než primerane sebavedomá.

16. júla  
– V programovom vyhlásení vlády ČSFR sa v časti týkajú-

cej sa zahraničnej politiky štátu okrem iného uvádzalo,
že „vláda bude v období do vyriešenia štátoprávneho
usporiadania zabezpečovať jednotné vystupovanie
štátu navonok pri rešpektovaní a plnení všetkých záväz-
kov ČSFR na úrovni dvojstranných a mnohostranných
vzťahov a chrániť jej záujmy v zahraničí.“  

– Osobitný posol ruského prezidenta B. Jeľcina odovzdal
prezidentovi ČSFR V. Havlovi „overenú kópiu“ pozýva-
cieho listu súvisiaceho s vojenskou inváziou piatich kra-
jín Varšavskej zmluvy do ČSSR v auguste 1968.

17. júla 
– Poslanci SNR schválili Deklaráciu Slovenskej národnej

rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Za prijatie
Deklarácie sa vo verejnom hlasovaní vyslovilo 113
poslancov, proti prijatiu bolo 24 poslancov a 10 poslan-
cov sa zdržalo hlasovania.

18. júla  
– Vo Viedni bolo zverejnené vyhlásenie predsedov vlád

stredoeurópskej iniciatívy (ČSFR, Maďarska, Poľska,
Rakúska a Talianska) týkajúce sa rozličných medziná-
rodno-politických otázok.

20. júla
– Prezident republiky V. Havel odstúpil o 18,00 hod.

z funkcie hlavy štátu.

23. júla  
– V Bratislave sa skončilo dvojdňové rokovanie medzi

HZDS a ODS, počas ktorého bola uzavretá Politická
dohoda medzi ODS a HZDS, ktorá okrem iného
potvrdila súhlas oboch strán s ústavným zánikom
česko-slovenskej federácie a s rozdelením štátu na dve
samostatné republiky. Dohodu podpísali V. Mečiar
a V. Klaus.

1. augusta  
– Predseda FZ ČSFR M. Kováč v rozhovore pre noviny

Národná obroda okrem iného uviedol, že spolužitie Slo-
vákov a Čechov je „nielenže mojím osobným, ale je aj
presvedčením celého HZDS.“

3. augusta  
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík v rozho-

vore pre noviny Rudé právo okrem iného uviedol, že
pokiaľ ide o delenie československého majetku v zahra-

ničí, nebola „ešte“ vypracovaná nijaká koncepcia, ako
sa bude deliť.

5. augusta  
– V rozhovore pre noviny Národná obroda prvý podpred-

seda SDĽ P. Kanis okrem iného uviedol, že „...medziná-
rodná subjektivita je problém, pri ktorom hrozí odsu-
nutie Slovenska do pozície právne menej výhodne
postavených štátov.“

– Český premiér V. Klaus v rozhovore pre noviny
Národná obroda okrem iného uviedol, že „proces, ktorý
sledujeme posledné týždne, je vo svojej podstate len
vrcholkom ľadovca. Tým ľadovcom je všetko, čo sa dialo
v posledných dvoch rokoch, keď proces faktického
odumierania federácie existoval, ale bol viac skrytý, viac
pod povrchom.“

13. – 14. augusta  
– V Prahe sa uskutočnilo 15. zasadanie výboru vysokých

zmocnencov krajín KBSE.

26. augusta
– Vláda ČSFR schválila návrh zákona o spôsobe zániku

Českej a Slovenskej federatívnej republiky.

1. septembra
– Na diaľnici v smere z Bratislavy do Prahy havarovalo

služobné auto, v ktorom sa viezol poslanec FZ ČSFR
a predseda Sociálnodemokratickej strany Slovenska,
symbol „československej jari“ 1968 a stále veľmi obľú-
bený politik a človek, A. Dubček. Dubček utrpel pri
nehode viaceré závažné poranenia, ktorým podľahol
7. novembra 1992 v pražskej nemocnici na Homolce.
Vodič služobného vozidla „mal okrem škrabancov len
ľahký otras mozgu.“

– Poslanci SNR schválili Ústavu Slovenskej republiky.

2. septembra
– Vo Varšave bol zavraždený bývalý poľský premiér

P. Jaroszewicz s manželkou.

4. septembra
– Bývalý generálny tajomník ÚV Bulharskej komunistic-

kej strany T. Živkov bol „za spreneveru štátnych
peňazí“ odsúdený na 7 rokov väzenia.

8. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík v rozho-

vore pre noviny Národná obroda okrem iného uviedol,
že slovenská zahraničnopolitická doktrína ešte neexi-
stuje, ale „je v štádiu tvorby.“
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8. októbra  
– Bývalý prezident ČSFR V. Havel (funkcie hlavy štátu sa

nie bez politickej prezieravosti vzdal 20. júla o 18,00
hod.) sa v Prahe stretol na priateľskom obede s veľvy-
slancami všetkých 12 krajín Európskeho spoločenstva
v ČSFR.

13. októbra  
– V Bratislave sa bez konkrétnych výsledkov skončili

rokovania delegácií ČSFR a Maďarska o problémoch
súvisiacich so sústavou vodných diel na Dunaji.

19. októbra  
– Experti z ČSFR, Maďarska a Poľska zahájili vo Varšave

ďalšie kolo rokovaní o vzniku trojstrannej zóny voľného
obchodu.

22. októbra  
– Prvý podpredseda vlády ČSFR R. Filkus rokoval vo Was-

hingtone s tajomníkom ministra zahraničných vecí
USA T. Nilesom o otázkach súvisiacich s vytvorením
dvoch štátoprávnych celkov, ktoré nahradia ČSFR.

– Ako sa dalo očakávať, delegácie ČSFR, Maďarska
a predstaviteľov komisie ES v Bruseli bezvýsledne roko-
vali o spore o sústave vodných diel na Dunaji.

28. októbra  
– Bývalý prezident ČSFR V. Havel v interview pre fran-

cúzske noviny Libération konštatoval, že „život v jednej
federácii by bol lepší pre všetkých, pre Čechov i Slovákov.“

3. novembra
– V prezidentských voľbách v USA zvíťazil kandidát

Demokratickej strany B. Clinton.

13. novembra
– Poslanci FZ ČSFR schválili zákon o delení majetku

ČSFR a jeho prevode na republiky.

16. novembra  
– Bývalý prezident ČSFR V. Havel oficiálne oznámil svoj

úmysel kandidovať na úrad prezidenta Českej republiky.

20. novembra  
– Na návrh komisie Európskeho spoločenstva sa Európsky

parlament v Štrasburgu rozhodol predĺžiť platnosť
dočasnej dohody o obchode s ČSFR.

25. novembra
– Poslanci FZ ČSFR schválili ústavný zákon o zániku

česko-slovenskej federácie.

27. novembra
– V Bruseli sa začalo rokovanie predstaviteľov ČSFR,

Maďarskej republiky a Európskeho spoločenstva o vod-
nom diele Gabčíkovo.

3. decembra  
– Národná rada Slovenskej republiky vydala Vyhlásenie

NR SR k parlamentom a národom sveta a schválila
Vyhlásenie NR SR o členstve SR v Rade Európy a o pre-
vzatí záväzkov z medzinárodných zmlúv.

15. decembra
– Rada ministrov KBSE vyslovila súhlas s prijatím Českej

republiky a Slovenskej republiky za stálych členov Rady
KBSE od 1. januára 1993.

15. – 17. decembra 
– V Prahe sa konala posledná schôdza snemovní FZ,

na ktorej poslanci schválili uznesenie o ústavnosti
zániku ČSFR a vzniku nástupníckych štátov.

19. decembra
– V Prahe sa konalo posledné zasadanie česko-slovenskej

federálnej vlády.

23. decembra  
– Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

(OECD) vyslovila súhlas, aby sa spolupráca medzi ňou
a ČSFR preniesla v roku 1993 na obe nástupnícke repu-
bliky česko-slovenskej federácie.

28. decembra 
– Ministri zahraničných vecí Českej republiky a Sloven-

skej republiky J. Zieleniec a M. Kňažko podpísali
dohodu o rozdelení majetku federácie v zahraničí.

30. decembra
– Ministri zahraničných vecí Českej republiky a Sloven-

skej republiky si vymenili nóty o nadviazaní vzájom-
ných diplomatických stykov na úrovni veľvyslanectiev.

31. decembra  
– Česká a Slovenská federatívna republika zanikla. Jej

zánik bol zároveň koncom československej zahraničnej
politiky.
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30. januára
– Československá exilová vláda v Londýne uznala dočasnú

poľskú vládu, ktorá sa konštituovala 1. januára z Poľ-
ského výboru národného oslobodenia, podporovaného
Sovietskym zväzom, a rozhodla sa nadviazať s ňou
diplomatické styky. Uznaním dočasnej poľskej vlády síd-
liacej v Lubline exilový kabinet splnil želanie Moskvy,
ale vyvolal nevôľu USA a Veľkej Británie.

1. februára
– Poľská exilová vláda v Londýne prerušila diplomatické

styky s ČSR.

2. februára
– Veľvyslanec Poľskej republiky v Moskve Z. Modzełewski

odovzdal veľvyslancovi ČSR v Moskve Z. Fierlingerovi
nótu obsahujúcu oznámenie, že dočasná vláda Poľskej
republiky uznáva československú vládu v Londýne
a želá si nadviazať s ňou diplomatické styky.

6. marca
– Boli obnovené diplomatické styky medzi ČSR a Talian-

skom na úrovni vyslanectiev.

21. marca
– Boli obnovené diplomatické styky medzi ČSR a Švajčiar-

skom na úrovni vyslanectiev.

31. marca
– Spolu s exilovým prezidentom E. Benešom a budúcimi

členmi československej vlády pricestoval do Košíc prvý
sovietsky veľvyslanec v obnovenom Československu
V. Zorin. Jeho príchod vyvolal nesúhlas západných veľ-
mocí, ktoré na území oslobodzovanej ČSR ešte nemali
svojich diplomatických zástupcov, lebo ZSSR si ich prí-
tomnosť v ČSR v tom čase neželal. Veľvyslanec Zorin sa
oficiálne ujal funkcie dňa 5. apríla 1945 (normálne
diplomatické styky medzi ČSR a ZSSR boli nadviazané
9. júna 1934 na úrovni vyslanectiev. V rokoch 1939-1941
boli prerušené, lebo od septembra 1939 do júna 1941
ZSSR udržiaval diplomatické styky s I. Slovenskou repu-
blikou („slovenským štátom“), ale krátko po útoku
Nemecka proti Sovietskemu zväzu boli 18. júla 1941
obnovené podpísaním zmluvy medzi ZSSR a českoslo-

venskou exilovou vládou v Londýne. Činnosť vysla-
nectva exilovej vlády ČSR v Moskve bola oficiálne obno-
vená 2. augusta 1941. 28. septembra 1942 boli diploma-
tické styky medzi exilovou vládou ČSR a ZSSR povýšené
na úroveň veľvyslanectiev).

3. apríla  
– Švédske kráľovstvo prerušilo ako jeden z posledných štá-

tov diplomatické styky s I. Slovenskou republikou („slo-
venským štátom“).

6. apríla
– Medzi vládou ČSR sídliacou prechodne v Košiciach

a Švédskym kráľovstvom boli obnovené diplomatické
styky na úrovni vyslanectiev.

18. apríla
– Výmenou nót medzi čs. vládou, ktorá dočasne sídlila

v Košiciach, a argentínskou vládou boli obnovené diplo-
matické styky medzi oboma krajinami.

– Španielska vláda prerušila diplomatické styky s I. Slo-
venskou republikou („slovenským štátom“).

28. apríla
– Radca amerického veľvyslanectva v ZSSR G. Kennan

požiadal námestníka ľudového komisára zahraničných
vecí ZSSR A. Vyšinského o súhlas ZSSR s príchodom
diplomatov USA do Československa.

Koncom vojny
– Diplomatické vzťahy medzi ČSR a Francúzskom boli

povýšené na úroveň veľvyslanectiev.

16. mája
– Vláda ZSSR vyslovila súhlas s príchodom diplomatov

západných spojeneckých veľmocí do ČSR.

18. mája
– Pri poľskej vláde vo Varšave bol akreditovaný nový

vyslanec ČSR v Poľskej republike J. Hejret.

29. mája
– Do Prahy pricestovali prví americkí diplomati vrátane

A. Kliefortha, ktorý sa vo funkcii chargé ď affaires stal
dočasným šéfom zastupiteľského úradu USA v ČSR.
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2. júna
– Do Prahy pricestoval prvý veľvyslanec Spojeného kráľo-

vstva Veľkej Británie a Severného Írska v oslobodenej
ČSR Ph. Nichols. V ten istý deň pricestoval do Prahy aj
L. Keller, ktorý sa vo funkcii chargé ď affaires a. i. stal
dočasným šéfom zastupiteľského úradu Francúzskej
republiky v oslobodenej ČSR.

Jún
– ČSR a Dánsko obnovili diplomatické styky na úrovni

vyslanectiev.

15. júla
– V Prahe bol slávnostne opätovne otvorený Francúzsky

inštitút.

16. júla
– Do Prahy pricestoval prvý veľvyslanec USA v oslobode-

nej ČSR L. Steinhardt s manželkou a dcérou.

25. júla
– Minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk adresoval

poľskému vyslancovi v ČSR S. Wierblowskému nótu,
v ktorej mu oznámil, že čs. vláda vyslovila súhlas so žia-
dosťou Poľska o zriadenie poľského generálneho konzu-
látu v Bratislave a konzulátu v Moravskej Ostrave.

Koniec júla
– Veľvyslanec Veľkej Británie v ČSR Ph. Nichols zavítal

do Bratislavy.

22. augusta
– Veľvyslanec USA v ČSR L. Steinhardt varoval vedúcich

činiteľov ministerstva zahraničných vecí ČSR pred
vyvlastnením rafinérie americkej firmy Vacuum Oil
Company v Kolíne. Napriek jeho protestu bola na uve-
denú firmu uvalená národná správa.

1. septembra
– Veľvyslanectvo ČSR v USA predložilo štátnemu depart-

mentu žiadosť o úver vo výške 300 miliónov dolárov,
určený na povojnovú rekonštrukciu čs. hospodárstva.
Úver mala poskytnúť Export-Import Bank, ale vzhľa-
dom na postupné zhoršovanie čs.-amerických vzťahov,
odrážajúce zhoršovanie vzťahov medzi Washingtonom
a Moskvou, úver nebol poskytnutý.

20. septembra
– ČSR a Svätý stolec obnovili vzájomné diplomatické

styky. Zástupcom Vatikánu v ČSR sa vo funkcii chargé ď
affaires a. i. stal Mons. R. Forni.

21. septembra
– Vyslanectvo ČSR v Holandsku obnovilo po presídlení

z Londýna svoju činnosť.

8. októbra  
– Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí ČSR

V. Clementis požiadal diplomatického zástupcu Vati-
kánu v ČSR Mons. Forniho, aby Svätý stolec odvolal slo-
venských biskupov J. Vojtaššáka, M. Buzalku, E. Nécseya
a A. Škrábika.

22. novembra
– Vyslanectvo ČSR v Dánsku oficiálne obnovilo svoju čin-

nosť.

26. novembra
– Francúzsky chargé ď affaires a. i. v ČSR L. Keller označil

znárodnenie v ČSR za akt poškodzujúci francúzske
záujmy.

4. decembra
– Vláda ČSR uznala albánsku vládu.

December
– ČSR a Bulharsko obnovili vzájomné diplomatické styky

na úrovni vyslanectiev. Činnosť čs. zastupiteľského
úradu v Sofii bola obnovená 23. apríla 1946.

19 4 6

31. januára
– Diplomatickým zástupcom ČSR vo Vatikáne sa vo funk-

cii chargé ď affaires a. i. stal F. Schwarzenberg.

19. februára
– ČSR a Rumunsko obnovili diplomatické styky na úrovni

vyslanectiev. Dňa 5. septembra 1947 boli diplomatické
styky medzi oboma krajinami povýšené na úroveň veľ-
vyslanectiev.

23. apríla
– Veľvyslanec ČSR vo Francúzsku J. Nosek sa v rozhovore

s riaditeľom Európskeho oddelenia francúzskeho minis-
terstva zahraničných vecí F. Couletom zmienil o želaní
ČSR uzavrieť s Francúzskom novú spojeneckú zmluvu
nadväzujúcu na čs.-francúzsku zmluvu o priateľstve
a spojenectve z januára 1924.

– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR upovedomilo veľvy-
slanectvo USA v Prahe o prianí nadviazať medzi obid-
voma krajinami obchodné styky podľa zásady najvyš-
ších výhod.
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24. apríla
– ČSR a Juhoslávia povýšili vzájomné diplomatické zastu-

piteľstvá na úroveň veľvyslanectiev.

17. mája
– Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie

a Severného Írska v Prahe odovzdalo ministerstvu
zahraničných vecí ČSR nótu obsahujúcu sťažnosť na lik-
navosť čs. strany pri odškodňovaní britských občanov
za majetok, ktorý im bol znárodnený.

11. júna
– Diplomatickým zástupcom Vatikánu v ČSR sa vo funk-

cii internuncia stal Mons. X. Ritter.

27. júna
– Pápežský internuncius v Prahe X. Ritter odovzdal minis-

terstvu zahraničných vecí ČSR protestnú nótu proti
konfiškácii cirkevného majetku v Československu.

16.júla
– Minister zahraničných vecí Francúzskej republiky

G. Bidault upozornil francúzskeho veľvyslanca v Prahe
M. Dejeana, aby k podnetom ČSR na uzavretie spoje-
neckej zmluvy s Francúzskom pristupoval nanajvýš
zdržanlivo. Rokovania o predmetnej zmluve sa napriek
tomu začali, trvali dlhé mesiace, ale nakoniec sa
v dôsledku prehĺbujúcej sa roztržky medzi Východom
a Západom skončili neúspešne a zamýšľaná Spojenecká
zmluva nebola podpísaná.

6. augusta
– Vyslanec Poľskej republiky v ČSR S. Wierblowski posky-

tol dopisovateľovi Poľskej tlačovej agentúry rozhovor
o poľsko-československých vzťahoch.

27. augusta
– ČSR a Španielsko obnovili diplomatické styky na úrovni

vyslanectiev. Španielsko malo vyslanca v Prahe do roku
1949. Na základe rokovaní boli 9. februára 1977 plne
normalizované diplomatické styky medzi ČSSR a Špa-
nielskom na úrovni veľvyslanectiev.

13. septembra
– Generálny sekretár ministerstva zahraničných vecí ČSR

A. Heidrich sa v Prahe stretol s americkým veľvyslan-
com v ČSR L. Steinhardtom, ktorý mu povedal, že
povesť Československa v USA sa v posledných mesia-
coch rýchle zhoršuje. ČSR preto podľa Steinhardta
nemohla a nemala počítať ani s americkými úvermi, ani
s podporou USA na medzinárodnej scéne.

16. septembra
– Veľvyslanec ZSSR v ČSR V. Zorin poslal predsedovi

vlády ČSR K. Gottwaldovi list, v ktorom ho informoval
o rozhodnutí sovietskej vlády vyhovieť žiadosti minis-
terstva zahraničných vecí ČSR a prijať na sovietske školy
českých a slovenských študentov.

20. septembra
– Pápež Pius XII. prijal vyslanca ČSR vo Vatikáne A. Maix-

nera.
– ČSR a Sýria nadviazali diplomatické styky na úrovni

vyslanectiev. Vyslanectvo ČSR (sídliace v Bejrúte) ofi-
ciálne zahájilo činnosť dňa 15. marca 1955. V súvislosti
so vznikom Zjednotenej arabskej republiky (1. 2. 1958)
prerušilo dňa 22. februára 1958 svoju činnosť a bolo pre-
menené na generálny konzulát. Po ukončení únie Sýrie
s Egyptom bol generálny konzulát premenený na veľvy-
slanectvo ČSR.

21. septembra
– ČSR a Libanon nadviazali diplomatické styky na úrovni

vyslanectiev. Zastupiteľský úrad ČSR v Bejrúte oficiálne
začal činnosť dňa 19. februára 1947.

21. októbra
– Pápežská nunciatúra v Prahe opätovne protestovala

proti konfiškácii cirkevného majetku v ČSR.

22. novembra
– V Bratislave sa uskutočnilo „ustavujúce valné zhromaž-

denie "Československo – Francúzsko", skupina pre Slo-
vensko“, ktoré malo napomáhať rozvoju všestranných
vzťahov medzi Slovenskom, resp. Československom
a Francúzskom.

29. decembra
– Pápež Pius XII. prijal vyslanca ČSR vo Vatikáne A. Maix-

nera.

Rok 1946
– Z podnetu fínskej strany boli opätovne obnovené diplo-

matické styky medzi medzi ČSR a Fínskom na úrovni
vyslanectiev.

19 4 7

8. januára
– Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí ČSR

V. Clementis odovzdal poľskému chargé ď affaires v ČSR
R. Staniewiczowi nótu a memorandum čs. vlády pre lon-
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dýnsku konferenciu o mierovej zmluve s Nemeckom
a s Rakúskom.

10. januára
– Zastupiteľský úrad ČSR v Montevideu (Uruguaj) ofi-

ciálne začal svoju činnosť (diplomatické styky medzi
ČSR a Uruguajom neboli po 15. marci 1939 prerušené).

29. januára
– ČSR a Írska republika nadviazali diplomatické styky

na úrovni vyslanectiev.

13. marca
– Americký chargé ď affaires v Prahe J. Bruins štátnemu

departementu oznámil (resp. potvrdil), že ČSR sa poli-
ticky orientuje na ZSSR.

18. marca
– ČSR a Poľská republika povýšili svoje vzájomné diplo-

matické zastúpenie na úroveň veľvyslanectiev.

Druhá polovica marca
– ČSR a Rakúska republika obnovili vzájomné diploma-

tické styky na úrovni vyslanectiev.

8. apríla
– Čs. konzul II. triedy v Paríži G. Rácz spáchal v metropole

Francúzska samovraždu.

15. mája
– Bola vydaná vyhláška ministra vnútra ČSR o úľavách

z vízovej povinnosti v styku s Francúzskom.

30. júna
– Vyslanectvo ČSR vo Fínsku oficiálne začalo svoju čin-

nosť.

15. septembra
– Poľský konzul v Moravskej Ostrave nastúpil do svojej

funkcie.

15. septembra  
– ČSR a Maďarská republika obnovili vzájomné diploma-

tické styky na úrovni vyslanectiev. Pred týmto dátumom
zastupoval ČSR v Maďarsku vedúci úradu delegáta čs.
vlády pri Spojeneckej kontrolnej komisii v Maďarsku
F. Dastich.

21. októbra  
– Chilská republika prerušila diplomatické styky s ČSR.

Podpísaním spoločného čs.-chilského vyhlásenia dňa 15.
januára 1968 boli vzájomné diplomatické styky obno-

vené na úrovni veľvyslanectiev, ale dňa 25. novembra
1973 boli opäť prerušené.

18. novembra
– Bolo zverejnené spoločné čs.-indické komuniké o roz-

hodnutí vlády ČSR a vlády Indie nadviazať vzájomné
diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev. Činnosť
veľvyslanectva ČSR v Indii bola oficiálne zahájená dňa
14. februára 1948.

9. decembra
– Veľvyslanec FĽRJ v ČSR D. Černej odovzdal štátnemu

tajomníkovi ministerstva zahraničných vecí ČSR V. Cle-
mentisovi oficiálny protest juhoslovanskej vlády proti
urážlivým protijuhoslovanským článkom časti čs. tlače.

Rok 1947
– V Prahe bolo zriadené vyslanectvo Kolumbijskej repu-

bliky. Po februári 1948 prišlo k jeho zrušeniu a 13. júla
1949 kolumbijská vláda prerušila diplomatické styky
s ČSR. 14. decembra 1968 sa vlády ČSR a Kolumbie
dohodli na normalizácii vzájomných diplomatických
stykov a na ich povýšení na úroveň veľvyslanectiev. Čin-
nosť zastupiteľských úradov v oboch krajinách bola
obnovená.

19 4 8

27. januára
– Pápežský internuncius v Prahe Mons. X. Ritter sa

na ministerstvo zahraničných vecí ČSR obrátil s nótou,
v ktorej žiadal, aby sa zastavilo uskutočňovanie pozem-
kovej reformy na cirkevných statkoch.

20. februára  
– Pápežský internuncius v Prahe Mons. X. Ritter odcesto-

val na liečenie do Ríma.

12. marca  
– Do Prahy pricestoval nový diplomatický zástupca Svä-

tého stolca v ČSR Mons. G. Verolino.

Koniec apríla
– Poľský veľvyslanec v ČSR J. Olszewski navštívil Slovensko.

24. mája
– Bola vydaná vyhláška ministra vnútra ČSR o úľavách

z vízovej povinnosti v styku s Poľskom.
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3. júla
– Neštandardnou formou, ktorá sa vymykala zo zaužíva-

ných medzinárodných zvyklostí, boli nadviazané diplo-
matické styky medzi ČSR a Izraelom. Vyslanectvo ČSR
v Izraeli začalo svoju oficiálnu činnosť dňa 14. januára
1950.

16. októbra
– ČSR a Bulharsko povýšili svoje vzájomné diplomatické

zastúpenie na úroveň veľvyslanectiev.

19. októbra
– Vláda ČSR sa krátko po vzniku KĽDR (9. septembra

1948) rozhodla uznať nový štát a nadviazať s ním diplo-
matické styky na úrovni vyslanectiev. Čs. zastupiteľský
úrad v Pchjongjangu začal oficiálne činnosť dňa 27. sep-
tembra 1950.

28. októbra
– Na recepciu, ktorú pri príležitosti štátneho sviatku ČSR

usporiadal čs. minister zahraničných vecí V. Clementis
na veľvyslanectve ČSR v Paríži, sa nedostavil ani jeden
člen francúzskej vlády, čo bolo pre vedenie ČSR veľkým
sklamaním.

19 4 9

28. januára 
– Diplomatický zástupca Svätého stolca v Prahe Mons.

Segni poslal ministrovi zahraničných vecí ČSR V. Cle-
mentisovi protestný list proti prenasledovaniu katolíc-
kej cirkvi v Československu.

24. marca  
– Vláda ČSR označila diplomatického predstaviteľa Svä-

tého stolca v Prahe Mons. G. Verolina za nežiadúcu
osobu (persona non grata).

18. júna
– Vyslanectvo ČSR v Albánsku oficiálne začalo svoju čin-

nosť.

6. augusta
– Vyslanectvo ČSR v Afganistane oficiálne začalo svoju

činnosť.

12. augusta
– Na diplomatickej konferencii v Ženeve boji dojednané

viaceré medzinárodné akty týkajúce sa ochrany obetí
vojny.

29. septembra
– Nový maďarský vyslanec v ČSR A. Szkladán zavítal

na prvú oficiálnu návštevu Slovenska. V Bratislave ho
prijal predseda SNR K. Šmidke a predseda zboru pove-
reníkov G. Husák.

4. októbra  
– ČSR nadviazala diplomatické styky s ČĽR a súčasne pre-

rušila diplomatické styky s kuomintangskou vládou
v Kantone (udržiavané i počas druhej svetovej vojny).

18. októbra  
– Vláda ČSR uznala NDR a nadviazala s ňou diplomatické

styky na úrovni diplomatických misií (do roku 1953).
Československá diplomatická misia v NDR oficiálne
začalo svoju činnosť dňa 5. decembra 1949.

22. októbra
– Z ČSR bolo vyhostených 11 juhoslovanských diploma-

tov.

19 5 0

2. februára
– ČSR a VDR nadviazali vzájomné diplomatické styky.

Zastupiteľský úrad ČSR v Hanoji oficiálne začal činnosť
dňa 30. decembra 1954 odovzdaním poverovacích listín
prvého čs. veľvyslanca vo VDR.

11. marca  
– V. Clementis bol odvolaný z funkcie ministra zahranič-

ných vecí ČSR. Na jeho miesto bol 14. marca vymeno-
vaný V. Široký.

16. marca  
– ČSR pozastavila diplomatické styky s Vatikánom.

12. apríla  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR odovzdalo veľvysla-

nectvu Francúzskej republiky v Prahe nótu, v ktorej
oznámilo, že k 1. máju zastaví činnosť francúzskych kul-
túrnych stredísk na území ČSR. Institut Franc,ais v Prahe
a Maison de France v Brne a v Bratislave boli obvinené
z nepriateľskej činnosti proti ľudovodemokratickému
zriadeniu a ich pracovníci boli vyhostení z republiky.

25. apríla  
– ČSR nadviazala diplomatické styky s Mongolskom

na úrovni veľvyslanectiev. Veľvyslanectvo ČSR v Ulánbá-
tare oficiálne začalo svoju činnosť dňa 4. júla 1952.
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28. apríla
– Vyslanectvo ČSR vo Vatikáne zastavilo svoju činnosť

a diplomatické styky medzi oboma štátmi boli suspen-
dované bez toho, aby boli oficiálne prerušené.

7. júna
– Prezident republiky udelil exequatur L. K. Toškovovi,

generálnemu konzulovi BĽR v Bratislave.

12. júna
– Bola zastavená činnosť generálneho konzulátu ČSR

v New Yorku. Činnosť konzulátu sa týmto dňom pre-
niesla na veľvyslanectvo ČSR vo Washingtone.

14. júla 
– Do Prahy prišiel prvý vyslanec KĽDR v ČSR.

1. augusta
– Bola pozastavená činnosť vyslanectva ČSR v Írsku. Pod-

písaním spoločného komuniké o výmene diplomatic-
kých misií na úrovni veľvyslanectiev stálymi zástupcami
oboch krajín pri OSN v New Yorku dňa 26. decembra
1975 bola táto činnosť obnovená s doložkou, že pred
rokom 1979 nebudú ani v jednej z dvoch strán zriadené
vzájomné zastupiteľské úrady.

2. septembra  
– Štátny súd v Prahe odsúdil za „špionážnu činnosť“ juho-

slovanského konzula v Bratislave Š. Kevića a ďalších 15
obžalovaných.

20. septembra
– Veľvyslanec PĽR v ČSR V. Grosz zavítal na Slovensko.

27. septembra
– ČSR a Pakistan nadviazali diplomatické styky na úrovni

vyslanectiev. Vyslanectvo ČSR v Karáčí oficiálne začalo
činnosť dňa 16. apríla 1951.

24. októbra
– Prezident republiky udelil exequatur konzulovi PĽR

v Ostrave W. Paterekovi.

19 5 1

7. februára
– Do Bratislavy zavítal veľvyslanec NDR v ČSR F. Grosse.

21. februára
– V Moskve sa konalo slávnostné zhromaždenie pri príle-

žitosti položenia základného kameňa novej budovy čs.
veľvyslanectva na Novovasiljevskej ulici.

28. marca
– Tlač priniesla správu, že tajomník francúzskeho generál-

neho konzulátu v Bratislave J. Fakan požiadal čs. vládu
o azyl.

12. apríla
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR protestovalo proti

činnosti francúzskych kultúrnych ustanovizní v ČSR
a požiadalo, aby tieto ustanovizne okamžite zastavili
svoju činnosť a aby tí francúzski príslušníci pracujúci
na uvedených ustanovizniach, ktorí nie sú uvedení
na diplomatickej listine, opustili územie ČSR do 1. mája
1951.

– Tlač priniesla správu, že úradník juhoslovanského veľvy-
slanectva v ČSR A. Novak požiadal čs. vládu o poskytnu-
tie azylu.

1. mája
– Rozhodnutím vlády ČSR zo dňa 10. apríla bol zrušený

čs. konzulát v Záhrebe a jeho pôsobnosť sa preniesla
na veľvyslanectvo ČSR v Belehrade.

18. júna
– Pred štátnym súdom v Bratislave sa začal verejný súdny

proces „s jedenásťčlennou skupinou velezradcov a špió-
nov, ktorí uskutočňovali v službách a prostredníctvom
francúzskeho generálneho konzulátu v Bratislave
nebezpečnú protištátnu činnosť.“

7. augusta  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR adresovalo veľvy-

slanectvu USA v Prahe nótu týkajúcu sa nepriateľských
aktivít Nemcov odsunutých z ČSR do amerického oku-
pačného pásma, namierených proti Československu.

3. septembra
– Do Bratislavy zavítal vyslanec KĽDR v ČSR Kim Yn Gi.

8. decembra  
– Americkému veľvyslanectvu v ČSR bola odovzdaná pro-

testná nóta vlády ČSR proti „Zákonu o vzájomnej bez-
pečnosti“, ktorý prezident USA H. Truman podpísal
10. októbra 1951.
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19 5 2  

21. júna
– Venezuelská vláda prerušila diplomatické styky s ČSR.

10. júla 1968 boli vzájomné diplomatické styky normali-
zované a povýšené na úroveň veľvyslanectiev.

25. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. Široký poslal list čín-

skemu veľvyslancovi v Prahe Tan Ši - Linovi, vyjadrujúci
vďaku za boj čínskych ľudových dobrovoľníkov po boku
kórejskej ľudovej armády „proti americkým agreso-
rom“.

27. novembra  
– V Prahe bol odsúdený na trest smrti bývalý minister

zahraničných vecí ČSR V. Clementis. Poprava bola vyko-
naná dňa 3. decembra.

19 5 3   

15. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David predniesol

na VIII. zasadaní Valného zhromaždenia OSN prejav,
v ktorom obhajoval návrh ZSSR prijať do OSN namiesto
Taiwanu Čínsku ľudovú republiku. Valné zhromaždenie
odmietlo sovietsky návrh.

24. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David predniesol pre-

jav v rámci všeobecnej rozpravy na VIII. zasadaní Val-
ného zhromaždenia OSN.

13. októbra
– Diplomatické styky medzi ČSR a NDR boli povýšené

na úroveň veľvyslanectiev.

19 5 4   

15. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David poslal generál-

nemu tajomníkovi OSN D. Hammarskjöldovi list, v kto-
rom mu tlmočil žiadosť ČSR o zvolanie 2. časti VIII.
zasadania Valného zhromaždenia OSN na prerokovanie
situácie v Kórei.

21. januára
– Vláda ČSR a vláda KĽDR sa rozhodli povýšiť svoje diplo-

matické zastupiteľstvá na úroveň veľvyslanectiev.

2. februára
– ČSR a Guatemala nadviazali diplomatické styky

na úrovni vyslanectiev (od roku 1955 sa vo vzájomných
diplomatických stykoch nepokračovalo).

3. februára
– Diplomatické styky medzi ČSR a MĽR boli povýšené

na úroveň veľvyslanectiev.

10. februára  
– Vláda ČSR odovzdala americkému veľvyslanectvu

v Prahe nótu týkajúcu sa núdzového pristátia čs. lietadla
na západonemeckom území a s tým súvisiaceho zadržia-
vania čs. občana v západnom Nemecku.

12. marca  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR zaslalo americ-

kému veľvyslanectvu v Prahe protestnú nótu proti poru-
šovaniu čs. vzdušného priestoru americkými vojenskými
lietadlami.

5. mája  
– V nóte adresovanej americkému veľvyslanectvu v Prahe

vláda ČSR opätovne protestovala proti „štvavým letá-
kom a nálepkám“, ktoré na územie Československa
dopravovali balóny, vypúšťané z amerického okupač-
ného pásma v Nemecku.

28. mája
– Diplomatické styky medzi ČSR a AĽR boli povýšené

na úroveň veľvyslanectiev (od decembra 1961 boli vzá-
jomné diplomatické styky udržiavané na úrovni chargé
ď affaires a. i.). Situácia sa zmenila až v septembri 1989.

21. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David predniesol pre-

jav na plenárnom zasadaní IX. Valného zhromaždenia
OSN.

28. septembra  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR odovzdalo vládam

Francúzska, Veľkej Británie, Belgicka, Dánska,
Holandska, Juhoslávie a Nórska nótu týkajúcu sa
nemeckej otázky a otázky bezpečnosti v Európe.

5. októbra 
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David predniesol pre-

jav na plenárnom zasadaní IX. Valného zhromaždenia
OSN.
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19 5 5  

26. januára
– Vyslanectvo ČSR v Etiópii oficiálne začalo svoju činnosť

(diplomatické styky medzi oboma krajinami boli nad-
viazané dňa 11. februára 1944, diplomatickú agendu
týkajúcu sa vzťahov medzi oboma štátmi vybavovalo
do 26. januára 1955 vyslanectvo ČSR v Káhire).

29. marca
– Nový stály zástupca ČSR pri OSN veľvyslanec J. Ulrich

odovzdal generálnemu tajomníkovi OSN D. Hammar-
skjöldovi svoj poverovací list.

31. marca
– Veľvyslanec ZSSR v ČSR N. Firjubin pricestoval do Bra-

tislavy na oslavy 10. výročia oslobodenia Slovenska.
V deň príchodu ho v salóniku hotela Carlton privítal
predseda zboru povereníkov R. Strechaj.

19. apríla 
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR zaslalo americ-

kému veľvyslanectvu v Prahe nótu, v ktorej vládu USA
upozornilo, že „napriek existencii riadnych diplomatic-
kých stykov medzi oboma krajinami pokračuje vláda
Spojených štátov amerických a jej orgány v sústavnej
nepriateľskej činnosti proti Československej republike.“

11. júna
– V Prahe a v Djakarte bola zverejnená správa o premene

čs. generálneho konzulátu v Indonézii na vyslanectvo.
Činnosť vyslanectva ČSR v Indonézii sa oficiálne začala
dňa 4. augusta 1955.

24. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David vystúpil s pre-

javom na jubilejnom zasadaní OSN v San Francisku.

9. júla  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David poskytol roz-

hovor dopisovateľovi novín Ľ Unità O. Vangelistovi.

25. júla
– ČSR a Barmský zväz nadviazali diplomatické styky

na úrovni vyslanectiev.

20. septembra 
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David vystúpil s pre-

javom na otváracej plenárnej schôdzi X. zasadania Val-
ného zhromaždenia OSN.

30. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David vystúpil s pre-

javom na plenárnom zasadaní X. Valného zhromažde-
nia OSN.

15. októbra
– Čs. zastupiteľský úrad na Islande, vedený chargé ď affai-

res a. i., oficiálne začal svoju činnosť.

19 5 6   

19. januára
– Medzi ČSR a Sudánom boli nadviazané diplomatické

styky na úrovni vyslanectiev. Vyslanectvo ČSR v Char-
túme oficiálne začalo činnosť dňa 28. júna 1956.

27. januára
– Medzi ČSR a Peruánskou republikou boli normalizo-

vané diplomatické styky (existujúce od 11. júla 1922
a formálne neprerušené ani v roku 1939). 4. októbra
1957 boli z peruánskej strany prerušené, ale dňa 20.
mája 1968 boli opätovne obnovené, avšak len na úrovni
generálnych konzulátov.

7. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David poslal generál-

nemu tajomníkovi OSN telegram, v ktorom ho informo-
val o porušovaní vzdušného priestoru nad ČSR americ-
kými balónmi.

Začiatok apríla
– Veľvyslanec ZSSR v ČSR I. Grišin zavítal na Slovensko.

23. apríla
– Na oficiálnu návštevu Slovenska zavítal chargé ď affai-

res VDR v ČSR Dinh-van-Duc. V Bratislave ho prijal
predseda SNR F. Kubač a predseda zboru povereníkov
R. Strechaj.

18. mája
– Bolo zverejnené spoločné československo-kampučské

komuniké o nadviazaní vzájomných diplomatických sty-
kov medzi ČSR a Kampučským kráľovstvom na úrovni
vyslanectiev. Vyslanectvo ČSR v Phnompenhi začalo ofi-
ciálnu činnosť dňa 29. mája 1958.

22. júna  
– Vláda ČSR uznala Maroko ako nezávislý a zvrchovaný

štát.
– Vláda ČSR uznala Tunisko ako nezávislý a zvrchovaný

štát.
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– Veľvyslanec FĽRJ v ČSR I. Vejvoda pricestoval na ofi-
ciálnu návštevu Slovenska. V deň príchodu do Bratislavy
ho v úrade predsedu zboru povereníkov prijal prvý
tajomník ÚV KSS K. Bacílek, predseda SNR F. Kubač
a predseda zboru povereníkov R. Strechaj.

27. júna
– Bolo zverejnené rozhodnutie vlády ČSR a vlády Egypt-

skej republiky o povýšení vzájomných diplomatických
stykov na úroveň veľvyslanectiev. V čase od 22. februára
1958 do 28. septembra 1961 tvoril Egypt spoločne
so Sýriou jeden štátny celok, čo malo vplyv i na vzá-
jomné diplomatické vzťahy.

1. augusta  
– Predseda československej vlády V. Široký v Prahe vyhlá-

sil, že ČSR je pripravená nadviazať diplomatické styky
s NSR.

3. septembra
– Vláda ČSR nadviazala diplomatické styky s Jemenskou

arabskou republikou na úrovni vyslanectiev.

19 5 7  

13. februára  
– V Londýne bol podpísaný Protokol o obnovení normál-

nych diplomatických stykov medzi Československou
republikou a Japonským cisárstvom. Okrem normalizá-
cie vzájomných diplomatických vzťahov znamenal
i ukončenie vojnového stavu medzi oboma štátmi, pre-
trvávajúceho od skončenia druhej svetovej vojny. Proto-
kol nadobudol platnosť dňa 8. mája 1957.

22. februára
– Diplomatické styky medzi ČSR a Indonéziou boli pový-

šené na úroveň veľvyslanectiev.

27. júla
– Bolo zverejnené rozhodnutie vlády ČSR a vlády Tuni-

skej republiky o nadviazaní vzájomných diplomatických
stykov na úrovni veľvyslanectiev. Zastupiteľský úrad
ČSR v Tunise oficiálne začal činnosť dňa 3. septembra
1959.

11. septembra
– Medzi ČSR a Cejlónom boli nadviazané diplomatické

styky na úrovni veľvyslanectiev. Veľvyslanectvo ČSR
v Kolombe oficiálne začalo činnosť dňa 5. decembra
1957.

24. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David predniesol pre-

jav vo všeobecnej rozprave na XII. zasadaní Valného
zhromaždenia OSN.

19 5 8

1. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal diploma-

tických predstaviteľov ZSSR, USA, Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska a Francúzska a odo-
vzdal im Memorandum vlády ČSR k otázke vyzbrojova-
nia západonemeckej armády atómovými a raketovými
zbraňami, ako aj sprievodné nóty. Memorandum bolo
odovzdané aj diplomatickým zástupcom AĽR, Belgic-
kého kráľovstva, BĽR, Dánskeho kráľovstva, Fínskej
republiky, Gréckeho kráľovstva, Holandského kráľo-
vstva, FĽRJ, Kanady, MĽR, NDR, Nórskeho kráľovstva,
PĽR, Rakúskej republiky, RĽR, Švédskeho kráľovstva,
Švajčiarskej konfederácie, Talianskej republiky a Turec-
kej republiky.

Koniec druhej aprílovej  dekády
– Z ČSR bol vyhostený 2. tajomník veľvyslanectva USA

v Prahe J. Jacyno.

5. mája
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

vyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSR Finne-Grönna
a tlmočil mu protest československej vlády proti výro-
kom ministra zahraničných vecí Nórska O. Langeho
o údajných sovietskych atómových a raketových základ-
niach na území ČSR.

1. júla  
– Predseda československej vlády V. Široký navrhol v liste

kancelárovi NSR K. Adenauerovi nadviazanie diploma-
tických stykov medzi oboma štátmi.

16. júla  
– ČSR uznala Irackú republiku a navrhla jej vzájomné

nadviazanie diplomatických stykov. Diplomatické styky
medzi oboma krajinami boli dňa 20. augusta 1958 nad-
viazané na úrovni veľvyslanectiev. Veľvyslanectvo ČSR
v Irackej republike začalo oficiálnu činnosť dňa 20.
augusta 1958.

21. júla
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSR J. Hájek

odovzdal veľvyslancovi USA v Prahe protestnú nótu
proti pripravovanej likvidácii zostávajúceho českoslo-
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venského majetku v USA. 19. septembra ČSR svoj pro-
test zopakovala.

14. augusta  
– Na 3. naliehavom osobitnom zasadaní Valného zhro-

maždenia OSN predniesol minister zahraničných vecí
ČSR V. David prejav o americko-britskej intervencii
v Libanone a v Jordánsku. K tejto téme sa vrátil aj v pre-
jave prednesenom 21. augusta.

5. septembra
– Medzi ČSR a Novým Zélandom boli nadviazané diplo-

matické styky na úrovni vyslanectiev.
– Vyslanectvo ČSR vo Wellingtone oficiálne začalo čin-

nosť dňa 11. júna 1959.

24. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David predniesol pre-

jav vo všeobecnej rozprave na XIII. zasadaní Valného
zhromaždenia OSN.

– Veľvyslanec MĽR v ČSR J. Gábor zavítal na Slovensko.

8. októbra
– ČSR uznala nezávislosť Guinejskej republiky.

Rok 1958
– Vláda ČSR predložila vláde NSR návrh na nadviazanie

vzájomných diplomatických stykov, ale západonemecká
vláda na návrh neodpovedala.

19 5 9   

13. januára  
– Vláda ČSR uznala telegramom zaslaným predsedom

vlády V. Širokým dočasnému prezidentovi Kubánskej
republiky M. Urrutíovi dočasnú vládu Kubánskej repu-
bliky.

15. januára
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR oboznámilo veľvy-

slanectvo USA v ČSR s nótou týkajúcou sa otázky obno-
venia rokovaní ženevskej konferencie expertov o opatre-
niach na zabránenie neočakávaného útoku.

14. februára
– Medzi ČSR a Guinejskou republikou boli nadviazané

diplomatické styky. Zastupiteľský úrad ČSR v Konakry
začal oficiálnu činnosť dňa 18. marca 1959.

25. februára
– Za nového stáleho zástupcu ČSR pri európskej úradovni

OSN v Ženeve vymenovala čs. vláda vyslanca M. Klu-
sáka.

Začiatok druhej polovice marca
– Na Slovensko pricestoval nový generálny konzul NDR

v Bratislave K. Schneidewind.

22. marca
– Na niekoľkodňovú oficiálnu návštevu Slovenska zavítal

veľvyslanec ZSSR v ČSR M. Zimjanin.

30. marca
– Diplomatické styky medzi ČSR a Švédskym kráľovstvom

boli povýšené na úroveň veľvyslanectiev.

8. apríla
– Diplomatické zastúpenie medzi ČSR a Kampučiou bolo

povýšené na úroveň veľvyslanectiev.

22. júna
– Vláda ČSR a vláda Spojených štátov mexických sa roz-

hodli povýšiť svoje vzájomné diplomatické zastúpenia
(prerušené v roku 1939, ale obnovené 26. marca 1962)
na úroveň veľvyslanectiev.

27. júna
– Vláda ČSR a vláda Fínskej republiky sa rozhodli povýšiť

svoje vzájomné diplomatické zastúpenia na úroveň veľ-
vyslanectiev.

8. júla
– Po trojročných rokovaniach boli nadviazané diploma-

tické styky medzi ČSR a Marockým kráľovstvom
na úrovni veľvyslanectiev. Zastupiteľský úrad ČSR
v Rabate oficiálne začal činnosť dňa 22. septembra 1959.

29. júla  
– Vláda ČSR nadviazala diplomatické styky s Tuniskou

republikou na úrovni veľvyslanectiev.

18. augusta 
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR vydalo protestnú

nótu proti porušovaniu československých hraníc americ-
kými občanmi.

8. októbra  
– ČSR a Ghanská republika nadviazali vzájomné diploma-

tické styky na úrovni vyslanectiev. Vyslanectvo ČSR
v Ghane oficiálne začalo svoju činnosť dňa
15. novembra.
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30. novembra 
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR adresovalo vláde

NSR nótu o porušovaní československého vzdušného
priestoru.

2. decembra  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSR adresovalo vláde

NSR nótu o porušovaní československého vzdušného
priestoru.

26. decembra
– Medzi ČSR a Nepálom boli nadviazané diplomatické

styky na úrovni veľvyslanectiev.

19 6 0  

30. júna
– Medzi ČSR a Zairskou republikou boli nadviazané

diplomatické styky. Nadviazanie stykov sprevádzali via-
ceré nejasnosti a zmeny súvisiace so zložitým vývojom
Konga na začiatku 60. rokov minulého storočia.

16. mája
– Bolo zverejnené spoločné československo-líbyjské

vyhlásenie o nadviazaní vzájomných diplomatických
stykov na úrovni veľvyslanectiev. Veľvyslanectvo ČSSR
v Tripolise oficiálne začalo činnosť dňa
1. decembra 1960.

17. mája
– Bola zverejnená správa o rozhodnutí vlády ČSSR a vlády

Kubánskej republiky povýšiť vzájomné diplomatické
zastupiteľstvá na úroveň veľvyslanectiev.

11. júla  
– Československá republika sa po prijatí novej ústavy začala

nazývať Československá socialistická republika.

24. júla
– Diplomatické zastupiteľstvá medzi ČSSR a Afganista-

nom boli povýšené na úroveň veľvyslanectiev.

3. augusta
– Vláda ČSSR uznala Republiku Niger.

10. augusta
– ČSSR a Federácia Mali nadviazali diplomatické styky

na úrovni veľvyslanectiev. Po vystúpení Senegalu
z Malijskej federácie (20. augusta 1960) diplomatické
styky medzi ČSSR a Republikou Mali pokračovali
na úrovni veľvyslanectiev a veľvyslanectvo ČSSR

v Bamaku oficiálne začalo svoju činnosť dňa 17. októbra
1960. V júni 1964 Republika Mali uzavrela svoje diplo-
matické zastúpenie v Prahe, ale vzájomné diplomatické
styky neboli prerušené.

11. septembra
– Medzi ČSSR a Somálskom boli nadviazané diploma-

tické styky na úrovni veľvyslanectiev. Veľvyslanectvo
ČSSR v Mogadišu oficiálne začalo činnosť dňa
24. decembra 1960. K 1. septembru 1969 bola činnosť
veľvyslanectva ukončená z úsporných dôvodov, ale
20. februára 1973 bola opätovne obnovená.

September  
– ČSSR diplomaticky uznala Cyperskú republiku.

26. októbra
– Diplomatické zastúpenie medzi ČSSR a Brazílskou fede-

ratívnou republikou bolo povýšené na úroveň veľvysla-
nectiev.

Október
– ČSSR diplomaticky uznala Nigérijskú federáciu.

16. novembra  
– Vláda ČSSR diplomaticky uznala Senegalskú republiku.

18. novembra  
– Československá socialistická republika prerušila diplo-

matické styky s Kongom (obnovila ich v marci 1961).

2. decembra
– Medzi ČSSR a Togom boli nadviazané diplomatické

styky na úrovni veľvyslanectiev.

22. decembra
– Medzi ČSSR a Cyperskou republikou boli nadviazané

diplomatické styky na úrovni vyslanectiev. Dňa 15.
decembra 1964 priniesla tlač správu o povýšení vzájom-
ných diplomatických zastupiteľstiev na úroveň veľvysla-
nectiev.

19 6 1  

18. januára
– Vláda ČSSR a vláda Ghanskej republiky sa rozhodli

povýšiť vzájomné diplomatické zastupiteľstvá na úroveň
veľvyslanectiev.

3. apríla
– ČSSR prerušila diplomatické styky S Ekvádorom.
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18. apríla
– Vo Viedni bol dojednaný a v mene ČSSR podpísaný Vie-

denský dohovor o diplomatických stykoch.

Máj 
– ČSSR uznala Sierru-Leone za nezávislý zvrchovaný štát.

11. júla
– Bolo zverejnené oficiálne komuniké o povýšení vzájom-

ných diplomatických stykov medzi ČSSR a Talianskou
republikou na úroveň veľvyslanectiev.

18. júla  
– Vláda ČSSR adresovala veľvyslanectvu USA v Prahe

nótu obsahujúcu sťažnosť vo veci narušenia českoslo-
venského vzdušného priestoru americkým vrtuľníkom.

11. októbra  
– Vláda ČSSR uznala Sýrsku arabskú republiku.

25. októbra
– Medzi ČSSR a Nigérijskou federatívnou republikou boli

nadviazané diplomatické styky na úrovni veľvyslanec-
tiev. Veľvyslanectvo ČSSR v Lagose oficiálne začalo čin-
nosť dňa 29. decembra 1961.

12. decembra  
– Vláda ČSSR „natrvalo“ odvolala v súlade s novou politi-

kou štátov sovietskeho bloku voči Albánsku svojho veľ-
vyslanca v Tirane.

– Medzi ČSSR a Tanganikou boli nadviazané diploma-
tické styky na úrovni vyslanectiev. Vyslanectvo ČSR ofi-
ciálne začalo činnosť dňa 28. septembra 1962. Dňa
26. apríla 1964 sa Tanganika spojila so Zanzibarom,
s ktorým ČSSR nadviazala diplomatické styky dňa
25. februára 1964, čím vznikla Zjednotená republika
Tanzánia (názov platný od októbra 1964). Podľa pravi-
diel medzinárodného práva bol dňom nadviazania
diplomatických stykov medzi ČSR a Tanzániou
12. december 1961.

19 6 2  

2. januára  
– Vláda ČSSR a vláda Barmského zväzu sa rozhodli povýšiť

svoje diplomatické zastúpenie na úroveň veľvyslanectiev.

22. marca  
– Vláda ČSSR a vláda Libanonskej republiky sa rozhodli

povýšiť svoje diplomatické zastúpenia na úroveň veľvy-
slanectiev.

23. marca
– Medzi ČSSR a Alžírskou republikou boli nadviazané

diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.

3. apríla
– Ekvádorská republika prerušila diplomatické styky

s ČSSR. Diplomatické styky medzi oboma krajinami boli
obnovené výmenou nót zo dňa 6. mája 1969.

1. júla  
– Vláda ČSSR diplomaticky uznala Rwandskú republiku.

30. júla
– Vláda ČSSR a vláda Kanady sa rozhodli povýšiť svoje

vzájomné diplomatické zastupiteľstvá na úroveň veľvy-
slanectiev.

20. augusta  
– Vláda ČSSR a vláda Iránskeho cisárstva sa rozhodli

povýšiť svoje vzájomné diplomatické zastupiteľstvá
na úroveň veľvyslanectiev.

5. septembra
– Medzi ČSSR a Laoským kráľovstvom boli nadviazané

diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.
2. novembra 1975 bola v Laose zrušená monarchia
a vyhlásená Laoská ľudovodemokratická republika.
Vo vzájomných diplomatických stykoch sa pokračovalo.

29. septembra
– Veľvyslanectvo ČSSR v Alžírskej republike oficiálne

začalo svoju činnosť.

8. októbra  
– Vláda ČSSR uznala Ugandu ako nezávislý štát. Vzá-

jomné diplomatické styky boli nadviazané dňa
11. októbra 1962. Zastupiteľský úrad ČSSR oficiálne
začal činnosť dňa 23. februára 1965. V roku 1983 bolo
veľvyslanectvo ČSSR v Kampale zrušené a diplomatic-
kým zastupovaním ČSR v Ugande bol poverený česko-
slovenský veľvyslanec so sídlom v Nairobi (Keňa).

9. decembra  
– Vláda ČSSR a vláda Sudánskej republiky sa rozhodli

povýšiť svoje diplomatické zastúpenia na úroveň veľvy-
slanectiev.
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19 6 3   

3. januára
– Medzi ČSSR a Republikou Sierra-Leone boli nadviazané

diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.

11. marca  
– Bolo zverejnené rozhodnutie vlády ČSSR a vlády Repu-

bliky Burundi o nadviazaní vzájomných diplomatických
stykov na úrovni veľvyslanectiev.

23. apríla  
– Vláda ČSSR a vláda Tureckej republiky sa rozhodli

povýšiť svoje diplomatické zastúpenia (prerušené po 15.
marci 1939 a obnovené 3. októbra 1944) na úroveň veľ-
vyslanectiev.

25. apríla  
– Vláda ČSSR a vláda Jemenskej arabskej republiky sa roz-

hodli povýšiť svoje diplomatické zastúpenia na úroveň
veľvyslanectiev.

27. mája
– Výmenou nót medzi veľvyslancom ČSSR a veľvyslancom

Kuvajtu v Londýne boli medzi oboma štátmi nadvia-
zané diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.
Zastupiteľský úrad ČSSR v Kuvajte oficiálne začal čin-
nosť dňa 20. januára 1965.

5. júla
– Veľvyslanec MĽR v ČSSR J. Márjai navštívil v Bratislave

pred odchodom z Československa člena predsedníctva
ÚV KSČ a predsedu SNR J. Lenárta.

12. júla  
– Vláda ČSSR a vláda Švajčiarskej konfederácie sa roz-

hodli povýšiť svoje diplomatické zastúpenia na úroveň
veľvyslanectiev.

2. septembra  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR požiadalo z pove-

renia vlády o odvolanie jedného čínskeho diplomata
a jedného čínskeho študenta, ktorí boli pristihnutí pri
rozširovaní tlačovín hanobiacich vnútornú politiku
ČSSR a zahraničnú politiku ZSSR.

16. septembra
– Veľvyslanec MĽR v ČSSR L. Cséby navštívil počas svojho

oficiálneho pobytu na Slovensku ÚV KSS, kde ho prijal
prvý tajomník ÚV KSS A. Dubček.

26. októbra  
– Vláda ČSSR a vláda Dánskeho kráľovstva sa rozhodli

povýšiť svoje diplomatické zastupiteľstvá na úroveň veľ-
vyslanectiev.

31. októbra  
– Vláda ČSSR a vláda Belgického kráľovstva sa rozhodli

povýšiť svoje diplomatické zastupiteľstvá na úroveň veľ-
vyslanectiev s platnosťou od 1. novembra 1963.

15. decembra  
– Vláda ČSSR a vláda Pakistanu povýšili svoje vzájomné

diplomatické zastúpenia na úroveň veľvyslanectiev.

19 6 4  

18. januára  
– Vláda ČSSR uznala vládu Zanzibaru.

Posledný januárový týždeň
– Medzi ČSSR a Keňskou republikou boli nadviazané

diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev. Veľvysla-
nectvo ČSSR v Nairobi začalo oficiálne svoju činnosť
na prelome druhej a tretej januárovej dekády 1964.

7. marca
– Vláda ČSSR a vláda Argentínskej republiky sa rozhodli

povýšiť svoje diplomatické zastupiteľstvá na úroveň veľ-
vyslanectiev.

23. marca
– Bolo podpísané spoločné československo-konžské

komuniké o nadviazaní diplomatických stykov medzi
ČSSR a Konžskou ľudovou republikou na úrovni veľvy-
slanectiev. Zastupiteľský úrad ČSSR v Brazzaville začal
oficiálnu činnosť dňa 31. marca 1965.

5. apríla
– Diplomatické zastúpenie medzi ČSSR a Uruguajom

bolo povýšené na úroveň veľvyslanectiev.

30. apríla 
– Bolo zverejnené oficiálne komuniké o rozhodnutí vlády

ČSSR a vlády Jordánskeho hášimovského kráľovstva
nadviazať vzájomné diplomatické styky na úrovni veľvy-
slanectiev. Zastupiteľský úrad ČSSR v Ammáne oficiálne
začal svoju činnosť dňa 6. januára 1965.

3. júla  
– Vláda ČSSR uznala štát Malawi.
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10. septembra  
– Vláda ČSSR a vláda Gréckeho kráľovstva sa rozhodli

povýšiť svoje diplomatické styky na úroveň veľvyslanec-
tiev.

15. septembra  
– Vlády ČSSR a Cyperskej republiky sa rozhodli povýšiť

svoje diplomatické styky na úroveň veľvyslanectiev.

18. októbra  
– Vláda ČSSR a vláda Holandského kráľovstva sa rozhodli

povýšiť vzájomné diplomatické styky na úroveň veľvy-
slanectiev.

30. októbra
– Medzi ČSSR a Bolívijskou republikou boli prerušené

diplomatické styky. Podpísaním spoločného českoslo-
vensko-bolívijského komuniké stálymi zástupcami
oboch krajín pri OSN dňa 24. marca 1970 boli diploma-
tické styky medzi ČSSR a Bolíviou obnovené.

27. novembra 
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David predniesol

prejav na obede poriadanom Združením diplomatickej
tlače v Paríži.

5. decembra  
– Vláda ČSSR a vláda Uruguajskej východnej republiky sa

rozhodli povýšiť svoje vzájomné diplomatické zastúpe-
nia na úroveň veľvyslanectiev.

8. decembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David predniesol

prejav vo všeobecnej rozprave na XIX. zasadaní Valného
zhromaždenia OSN.

19 6 5

2. februára  
– Vlády ČSSR a Zambijskej republiky sa rozhodli nadvia-

zať diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.

26. februára  
– Vláda ČSSR a vláda Nórskeho kráľovstva sa rozhodli

povýšiť svoje vzájomné diplomatické zastúpenia na úro-
veň veľvyslanectiev. (Vláda ČSSR schválila návrh
na povýšenie vzájomného diplomatického zastúpenia
na úroveň veľvyslanectiev dňa 2. 12. 1964).

9. marca  
– Zástupcovia Stálych misií ČSSR a Mauretánie pri OSN

podpísali v New Yorku spoločné vyhlásenie o nadvia-
zaní diplomatických stykov medzi ČSSR a Mauretáns-
kou islamskou republikou na úrovni veľvyslanectiev.

10. júna
– Na Slovensko zavítal veľvyslanec ZSSR v ČSSR S. Červo-

nenko.

Koniec prvej  júlovej  dekády
– Nový veľvyslanec NDR v ČSSR J. König bol na oficiálnej

návšteve na Slovensku. 9. júla ho v Bratislave prijal prvý
tajomník ÚV KSS A. Dubček.

24. júla  
– Vláda ČSSR a vláda Rwandskej republiky sa rozhodli

nadviazať diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.

1. decembra  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR oznámilo veľvysla-

nectvu USA v Prahe, že v dôsledku diskriminačného
postupu vlády USA voči československým diplomatom
v USA sa zakazuje vstup pracovníkov amerického veľvy-
slanectva v ČSSR do určitých okresov ČSSR.

19 6 6  

18. januára  
– Vláda ČSSR a vláda Luxemburského veľkovojvodstva sa

rozhodli povýšiť vzájomné diplomatické vzťahy na úro-
veň veľvyslanectiev.

26. februára
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR O. Klička

predniesol v zahraničnom výbore dánskeho parlamentu
prejav o medzinárodnej situácii a o československo-dán-
skych vzťahoch.

3. augusta  
– Bola zverejnená správa o rozhodnutí vlády ČSSR a vlády

Islandskej republiky povýšiť vzájomné diplomatické
styky na úroveň veľvyslanectiev.

26. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David predniesol

prejav na XXI. zasadaní Valného zhromaždenia OSN.
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19 6 7  

5. februára  
– Vláda ČSSR a vláda Čadskej republiky sa rozhodli nad-

viazať diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.

20. júna
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt predniesol prejav na 5.

naliehavom osobitnom zasadaní Valného zhromaždenia
OSN, ktoré rokovalo o „situácii vzniklej v dôsledku agre-
sívnej akcie Izraela proti arabským štátom.“

28. júla  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR odovzdalo veľvy-

slanectvu ČĽR v Prahe prottestnú nótu týkajúcu sa „pro-
vokácií ČĽR proti ČSSR“.

10. júna
– Vláda ČSSR prerušila diplomatické styky s Izraelom.

28. decembra  
– ČSSR nadviazala diplomatické styky so Senegalskou

republikou. Zastupiteľský úrad ČSSR v Dakare oficiálne
začal činnosť dňa 5. októbra 1970.

19 6 8  

11. januára  
– Bolo zverejnené vyhlásenie vlády ČSSR a vlády Bots-

wanskej republiky o rozhodnutí nadviazať vzájomné
diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.

Február
– Boli zriadené obchodné zastupiteľstvá NSR v ČSSR

a ČSSR v NSR.

12. apríla
– Pre ČSSR nadobudol platnosť Viedenský dohovor o kon-

zulárnych stykoch, podpísaný vo Viedni dňa 24. apríla
1963.

2. mája  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR poprelo, že by

v blízkom čase mohlo prísť k obnoveniu diplomatických
stykov medzi ČSSR a Izraelom.

17. mája  
– ČSSR a Republika San Marino nadviazali konzulárne

styky.

30. mája  
– ČSSR a Jemenská ľudovodemokratická republika (Južný

Jemen) nadviazali diplomatické styky na úrovni veľvy-
slanectiev. Čs. veľvyslanectvo v Adene začalo oficiálnu
činnosť dňa 8. 11. 1973 (pred týmto dátumom patrila
agenda čs. veľvyslanectva v Adene do pôsobnosti čs. titu-
lára v Káhire).

3. júna  
– Ministri zahraničných vecí ČSSR a Hornej Volty podpí-

sali spoločné komuniké, v ktorom konštatovali, že vlády
oboch krajín hodlajú nadviazať diplomatické styky
na úrovni veľvyslanectiev.

10. júla
– Medzi ČSSR a Maltskou republikou boli nadviazané

diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.
– Výmenou nót medzi stálymi zástupcami ČSSR a Vene-

zuelskej republiky pri OSN v New Yorku boli medzi
oboma štátmi nadviazané diplomatické styky na úrovni
veľvyslanectiev.

11. júla  
– Novým stálym predstaviteľom ČSSR v OSN v New

Yorku sa namiesto M. Klusáka stal veľvyslanec Z. Černík.

4. októbra
– Prvý námestník ministra zahraničných vecí ČSSR V. Ple-

skot vystúpil na XXIII. zasadaní Valného zhromaždenia
OSN s prejavom, v ktorom hovoril o nemennosti česko-
slovenskej zahraničnej politiky.

14. decembra  
– Na pôde OSN bolo podpísané spoločné československo-

kolumbijské komuniké o rozhodnutí vlády ČSSR a vlády
Kolumbijskej republiky nadviazať vzájomné diploma-
tické styky na úrovni veľvyslanectiev..

16. decembra  
– Bola zrušená akreditácia dopisovateľa viacerých americ-

kých novín v ČSSR T. Szulca.

27. decembra  
– Vláda ČSSR a vláda Peruánskej republiky sa rozhodli

nadviazať vzájomné diplomatické styky na úrovni veľvy-
slanectiev.
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19 6 9   

18. apríla  
– Medzi ČSSR a Kostarickou repu boli nadviazané konzu-

lárne styky.

6. mája  
– ČSSR a Ekvádor sa po niekoľkoročnom prerušení roz-

hodli obnoviť diplomatické styky, na úrovni veľvyslanec-
tiev. Obnoveniu diplomatických stykov predchádzalo
zriadenie čs. generálneho konzulátu v Quite v novembri
1968.

14. júla
– Veľvyslanec KĽDR v ČSSR So Čchol zavítal na Slovensko.

30. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko predniesol

prejav vo všeobecnej rozprave na XXIV. zasadaní Val-
ného zhromaždenia OSN.

13. októbra
– Veľvyslanec Belgického kráľovstva v ČSSR R. Dooreman

zavítal na Slovensko, kde ho prijal predseda SNR O. Klo-
koč a následne podpredseda vlády SSR J. Zrak. V ten istý
deň zavítal na Slovensko aj nový veľvyslanec SFRJ
v ČSSR L. Babić.

23. – 24. októbra 
– V Moskve sa uskutočnili konzultácie predstaviteľov

ministerstiev zahraničných vecí ČSSR a ZSSR.

27. novembra
– Na Slovensko pricestoval veľvyslanec MoĽR v ČSSR

Ž. Njama.

9. decembra
– Predseda SNR O. Klokoč prijal v nástupnej audiencii

nového generálneho konzula ZSSR v Bratislave
M. Dejeva.

16. decembra
– Na Slovensko zavítal veľvyslanec BĽR v ČSSR V. Ivanov.

19 7 0  

9. apríla
– Veľvyslanec VDR v ČSSR NguyenHuu-Ngo zavítal

na oficiálnu návštevu Slovenska.

18. mája  
– ČSSR nadviazala diplomatické styky so Stredoafrickou

republikou na úrovni veľvyslanectiev. Veľvyslanectvo
ČSSR (so sídlom v Lagose, Nigéria) oficiálne začalo čin-
nosť dňa 17. decembra 1974.

1. júna
– Na Slovensko pricestoval veľvyslanec Francúzskej repu-

bliky v ČSSR J. Vimont.

22. júla
– Medzi ČSSR a Republikou rovníková Guinea boli nad-

viazané diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.

23. júla
– V Paríži bola parafovaná československo-španielska

dohoda o zriadení konzulárnych a obchodných zastupi-
teľstiev, ktorá nadobudla platnosť dňa 6. novembra 1970.

28. júla
– Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestoval veľvyslanec

ZSSR v ČSSR S. Červonenko. 29. júla ho v Bratislave pri-
jal prvý tajomník ÚV KSS J. Lenárt.

23. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko predniesol

prejav na XXV. zasadaní Valného zhromaždenia OSN.

Október
– Vláda ČSSR prijala uznesenie o obnovení rozhovorov

o normalizácii diplomatických stykov s Vatikánom.

19 7 1  

16. septembra
– ČSSR nadviazala diplomatické styky s Malajziou

na úrovni veľvyslanectiev. Veľvyslanectvo ČSSR v Kuala
Lumpure oficiálne začalo činnosť dňa 5. decembra 1974.

30. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko predniesol

prejav na XXVI. zasadaní Valného zhromaždenia OSN.

19 7 2  

24. – 28. januára  
– Predsedovia vlád ČSSR a Bangladéšskej ľudovej repu-

bliky si vymenili telegramy o nadviazaní vzájomných
diplomatických stykov na úrovni veľvyslanectiev. Veľvy-
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slanectvo ČSSR v Bangladéšskej ľudovej republike ofi-
ciálne začalo činnosť dňa 25. septembra 1972.

29. januára  
– Pakistanská vláda sa rozhodla prerušiť diplomatické

styky s ČSSR. K ich obnoveniu prišlo dňa 24. marca 1972.

4. februára  
– Vláda ČSSR a vláda Kostarickej republiky sa po dlhších

a viackrát prerušených rokovaniach rozhodli plne nor-
malizovať vzájomné diplomatické styky na úrovni veľvy-
slanectiev. Veľvyslanci oboch štátov boli akreditovaní
v tretej krajine.

19. februára  
– ČSSR nadviazala diplomatické styky s Gambijskou repu-

blikou.

24. marca  
– ČSSR a Islamská republika Pakistan sa rozhodli obnoviť

diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.

18. júna  
– Medzi ČSSR a Austrálskym spoločenstvom boli nadvia-

zané diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.

29. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na XXVII. zasadaní Valného zhromaždenia
OSN.

5. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa v New

Yorku stretol s americkým štátnym tajomníkom W.
Rogersom. Začali sa rokovania o úprave československo-
amerických vzťahov.

29. novembra  
– ČSSR nadviazala diplomatické styky s Libérijskou repu-

blikou na úrovni veľvyslanectiev.

19 7 3  

3. marca
– V Bratislave sa uskutočnilo stretnutie ministra zahranič-

ných vecí ČSSR B. Chňoupka s ministrom zahraničných
vecí Rakúskej republiky R. Kirschlägerom.

3. mája  
– ČSSR a Panamská republika sa rozhodli normalizovať

a povýšiť vzájomné diplomatické styky (existujúce

od roku 1929, ale po skončení druhej svetovej vojny
neaktivované) na úroveň veľvyslanectiev.

4. júla
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na Konferencii o bezpečnosti a spolupráci
v Európe, ktorá sa konala v Helsinkách.

19. júla
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek poslal

odpoveď na nótu generálneho tajomníka OSN K. Wald-
heima v otázke plnenia deklarácie o posilnení medziná-
rodnej bezpečnosti

19. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na plenárnom zasadaní XXVIII. Valného zhro-
maždenia OSN.

25. septembra  
– ČSSR prerušila diplomatické styky s Chile. Vláda ČSSR

vydala pri tejto príležitosti osobitné vyhlásenie.

5. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav vo všeobecnej rozprave na XXVIII. zasadaní
Valného zhromaždenia OSN.

– Ministri zahraničných vecí ČSSR a Filipínskej republiky
podpísali počas zasadania Valného zhromaždenia OSN
v New Yorku spoločné komuniké o nadviazaní diploma-
tických stykov na úrovni veľvyslanectiev.

19. októbra
– Medzi ČSSR a Republikou Guinea-Bissau boli nadvia-

zané diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.

11. novembra
– Medzi ČSSR a NSR boli nadviazané diplomatické styky

na úrovni veľvyslanectiev. Veľvyslanectvo ČSSR v NSR
oficiálne začalo svoju činnosť.

23. novembra  
– Vláda ČSSR a vláda Singapurskej republiky nadviazali

diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.

19 74   

15. marca  
– ČSSR nadviazala diplomatické styky s Thajským kráľo-

vstvom na úrovni veľvyslanectiev.
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11. apríla
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav vo všeobecnej rozprave na 6. mimoriadnom
zasadaní Valného zhromaždenia OSN.

27. júna  
– Medzi ČSSR a Portugalskou republikou boli nadviazané

diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.

19 7 5   

8. januára  
– Diplomatické styky medzi ČSSR a Rakúskou republikou

boli povýšené z úrovne vyslanectiev na úroveň veľvysla-
nectiev.

5. – 8. marca  
– V Prahe sa uskutočnili konzultácie medzi predstaviteľmi

ministerstiev zahraničných vecí ČSSR a Holandského
kráľovstva.

27. mája  
– V Prahe sa uskutočnili rozhovory medzi predstaviteľmi

ministerstiev zahraničných vecí ČSSR a Švédskeho krá-
ľovstva. Československú delegáciu viedol námestník
ministra M. Růžek, na čele švédskej delegácie bol gene-
rálny sekretár ministerstva zahraničných vecí S. Aström.

3. júna
– Medzi ČSSR a Jamajkou boli nadviazané diplomatické

styky na úrovni veľvyslanectiev.
– Veľvyslanectvo ČSSR na Jamajke (so sídlom vo Vene-

zuele) začalo oficiálnu činnosť dňa 8. februára 1979.

23. – 25. júna  
– V Kanade sa uskutočnili konzultácie zástupcov minister-

stiev zahraničných vecí Kanady a ČSSR. Československú
delegáciu viedol námestník ministra zahraničných vecí
M. Růžek, na čele kanadskej delegácie bol námestník
kanadského ministra zahraničných vecí J. Halstead.

21. augusta  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR odovzdalo veľvy-

slanectvu NSR v Prahe protestnú nótu týkajúcu sa
pohraničného incidentu na hraniciach medzi ČSSR
a NSR.

29. augusta  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR odovzdalo veľvy-

slanectvu Rakúskej republiky v Prahe nótu týkajúcu sa
incidentu na spoločných hraniciach.

2. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na XXX. zasadaní Valného zhromaždenia
OSN.

– V Kolombe bola podpísaná dohoda o nadviazaní diplo-
matických stykov medzi ČSSR a Malediwskou republi-
kou na úrovni veľvyslanectiev s účinnosťou od 18.
októbra 1975.

10. októbra  
– ČSSR nadviazala diplomatické styky s Mozambickou

ľudovou republikou na úrovni veľvyslanectiev.

22. októbra  
– ČSSR nadviazala diplomatické styky s Demokratickou

republikou ostrova sv. Tomáša a Princovho ostrova
na úrovni veľvyslanectiev. Veľvyslanectvo ČSSR (sídliace
v Luande, Angola) oficiálne začalo činnosť dňa
27. októbra 1980.

28. októbra  
– Po uznaní vlády Kapverdskej republiky (Republika

ostrovov Zeleného mysu) vládou ČSSR (8. júla 1975)
podpísali predstavitelia Stálych misií oboch krajín pri
OSN v New Yorku dňa 28. októbra uvedeného roku spo-
ločné komuniké o nadviazaní diplomatických stykov
medzi oboma štátmi na úrovni veľvyslanectiev.

11. novembra  
– ČSSR a Angolská ľudová republika nadviazali diploma-

tické styky na úrovni veľvyslanectiev. Čs. veľvyslanectvo
v Luande oficiálne začalo činnosť dňa 20. 7. 1976.

22. decembra
– Medzi ČSSR a Republikou Niger boli nadviazané diplo-

matické styky na úrovni veľvyslanectiev.

26. decembra 
– ČSSR a Írsko sa rozhodli nadviazať diplomatické styky

na úrovni veľvyslanectiev.

19 76

21. apríla
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prijal

v Černínskom paláci v Prahe veľvyslancov socialistic-
kých krajín akreditovaných v ČSSR.
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5. mája  
– ČSSR nadviazala diplomatické styky s Madagaskarskou

demokratickou republikou (bývalou Malgašskou repu-
blikou) na úrovni veľvyslanectiev.

17. mája  
– Výmenou listov medzi predstaviteľmi ČSSR a Guayany

pri OSN boli nadviazané vzájomné diplomatické styky
na úrovni veľvyslanectiev..

21. mája  
– Vláda ČSSR a vláda Honduraskej republiky sa rozhodli

povýšiť vzájomné diplomatické styky na úroveň veľvy-
slanectiev.

6. júna
– Vláda ČSSR a vláda Komorskej republiky vyjadrili v spo-

ločnom komuniké želanie nadviazať dňom 7. júna vzá-
jomné diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev.
Po zmene politického režimu na Komorách v roku 1978
sa však pôvodný zámer nerealizoval.

10. júna  
– Vedúci Stálych misií ČSSR a Maurícia pri OSN podpísali

v New Yorku spoločné vyhlásenie o nadviazaní diploma-
tických stykov medzi ČSSR a Mauríciom na úrovni veľ-
vyslanectiev.

30. júna
– Medzi ČSSR a Surinamom boli nadviazané diploma-

tické styky na úrovni veľvyslanectiev. Veľvyslanectvo
ČSSR v Surinamskej republike (sídliace v Caracase,
Venezuela) oficiálne začalo činnosť dňa 26. apríla 1982.

2. júla
– Zjednotením severného a južného Vietnamu vznikla

VSR, ktorú ČSSR vzápätí uznala, čím potvrdila konti-
nuitu v udržiavaní vzájomných diplomatických stykov
na úrovni veľvyslanectiev.

5. júla
– Prvý námestník ministra zahraničných vecí ČSSR

F. Krajčír prijal v Černínskom paláci v Prahe veľvyslanca
VSR v ČSSR NguyenTien-Thonga a v súvislosti s vyhlá-
sením VSR mu odovzdal oficiálnu blahoprajnú nótu.

11. augusta  
– Vláda ČSSR a vláda Nového Zélandu sa rozhodli pový-

šiť vzájomné diplomatické styky na úroveň veľvyslanec-
tiev.

September
– V Prahe bol podpísaný Protokol o zriadení zastúpenia

Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) v ČSSR.

4. októbra  
– Veľvyslanec ČSSR vo Francúzsku J. Sedlák a gabunský

chargé ď affaires podpísali v Paríži spoločné komuniké
o nadviazaní diplomatických stykov medzi ČSSR
a Gabunskou republikou na úrovni veľvyslanectiev.

6. októbra
Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek predniesol
prejav na XXXI. zasadaní Valného zhromaždenia OSN.

29. októbra a 8. novembra  
Federálne ministerstvo zahraničných vecí ČSSR poslalo
veľvyslanectvu NSR v Prahe nóty vo veci vydania česko-
slovenského občana R. Bečvářa.

15. decembra
– Medzi ČSSR a Seychelskou republikou boli nadviazané

diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev. Veľvysla-
nectvo ČSSR v Seychelskej republike (so sídlom
v Nairobi) oficiálne začalo činnosť dňa 11. júla 1980.

19 7 7  

9. februára  
– ČSSR nadviazala diplomatické styky so Španielskym

kráľovstvom na úrovni veľvyslanectiev.

29. septembra
– Podpísaním spoločného komuniké v New Yorku boli

nadviazané diplomatické styky medzi ČSSR a Barbado-
som na úrovni veľvyslanectiev. Čs. veľvyslanec akredito-
vaný v Barbadose mal sídlo v Caracase (Venezuela).

5. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na XXXII. zasadaní Valného zhromaždenia
OSN.

8. decembra
– Na zastupiteľskom úrade ČSSR v Paríži bolo podpísané

spoločné komuniké o nadviazaní diplomatických stykov
medzi ČSSR a Džibutskou republikou na úrovni veľvy-
slanectiev.
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19 7 8

6. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prijal

v Černínskom paláci v Prahe veľvyslancov Francúzska,
Japonska, Kanady, NSR, Talianska, USA a Veľkej Britá-
nie na ich vlastnú žiadosť.

3. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na XXXIII. zasadaní Valného zhromaždenia
OSN.

19 7 9

10. januára
– ČSSR oficiálne uznala Ľudovú revolučnú radu Kampu-

čie a nadviazala s ňou diplomatické styky na úrovni veľ-
vyslanectiev.

6. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prijal

v Černínskom paláci v Prahe veľvyslancov Francúzska,
Japonska, Kanady, NSR, Talianska, USA a Veľkej Britá-
nie na ich vlastnú žiadosť.

26. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na XXXIV. zasadaní Valného zhromaždenia
OSN.

16. novembra  
– ČSSR nadviazala diplomatické styky s Republikou Trini-

dad a Tobago na úrovni veľvyslanectiev.

28. novembra  
– Na pôde Stálej misie ČSSR pri OSN v New Yorku bola

podpísaná dohoda o nadviazaní diplomatických stykov
medzi ČSSR s Grenadou na úrovni veľvyslanectiev..

13. decembra  
– Diplomatické zastúpenie medzi ČSSR a Nikaragujskou

republikou (existujúce od roku 1930) bolo povýšené
na úroveň veľvyslanectiev. Veľvyslanectvo ČSSR v Mana-
gue oficiálne začalo činnosť 13. októbra 1980.

19 8 0

1. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na XXXV. zasadaní Valného zhromaždenia
OSN.

4. – 5. novembra 
– V Karl-Marx-Stadte sa uskutočnilo pracovné stretnutie

ministrov zahraničných vecí ČSSR a NDR B. Chňoupka
a O. Fischera.

19 8 1

3. marca
– V Prahe bol podpísaný Protokol o stálom zastúpení

Organizácie pre oslobodenie Palestíny v ČSSR.

25. marca  
– Námestník ministra zahraničných vecí Zimbabwe W.

Mangwende a námestník ministra zahraničných vecí
ČSSR S. Svoboda podpísali v Salisbury dokument
o dohode vlád oboch štátov nadviazať diplomatické
styky na úrovni veľvyslanectiev. Zastupiteľský úrad ČSSR
v Harare oficiálne začall činnosť 10. septembra 1982.

30. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na XXXVI. zasadaní Valného zhromaždenia
OSN.

19 8 2

12. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa stretol

s pražským diplomatickým zborom.

31. marca
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prijal

v Černínskom paláci v Prahe vedúcich diplomatických
misií arabských krajín a vedúceho zastúpenia Organizá-
cie pre oslobodenie Palestíny.

30. apríla  
– Veľvyslanec ČSSR v Portugalsku J. Janík bol označený

za nežiadúcu osobu a vyzvaný, aby do piatich dní opus-
til krajinu. Spolu s ním bol vypovedaný aj tretí tajomník
československého zastupiteľského úradu.
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3. mája  
– Z ČSSR bol vypovedaný veľvyslanec Portugalskej repu-

bliky a jeho prvý radca.

16. júna
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na 12. mimoriadnom zasadaní Valného zhro-
maždenia OSN.

7. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na XXXVII. zasadaní Valného zhromaždenia
OSN.

7. novembra
– Veľvyslanec Kráľovstva Lesotho a chargé ď affaires ČSSR

v Dánskom kráľovstve podpísali v Kodani spoločné
vyhlásenie o nadviazaní diplomatických stykov medzi
Lesothom a ČSSR na úrovni veľvyslanectiev.

19 8 3

18. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa stretol

s členmi pražského diplomatického zboru.

4. februára  
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR J. Johanes

odovzdal zástupcovi veľvyslanectva Švédskeho kráľo-
vstva v Prahe odpoveď vlády ČSSR na návrh švédskej
vlády vytvoriť v Európe pásmo „bez jadrových zbraní
na bojisku“.

24. februára
– Rozhodnutím vlády ČSSR bol OOP priznaný v Českoslo-

vensku štatút diplomatickej misie.

5. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na XXXVIII. zasadaní Valného zhromaždenia
OSN.

19 8 4

17. januára
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na konferencii o opatreniach na posilnenie
dôvery a bezpečnosti a o odzbrojení v Európe, konanej
v Štokholme.

1. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa stretol

s členmi pražského diplomatického zboru.

1. septembra  
– ČSSR a Republika Pobrežia slonoviny nadviazali diplo-

matické styky na úrovni veľvyslanectiev.

4. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na XXXIX. zasadaní Valného zhromaždenia
OSN.

8. novembra  
– Minister zahraničných vecí Rakúskej republiky L. Graz

protestoval v nóte adresovanej vláde ČSSR proti váž-
nemu pohraničnému incidentu, ktorý sa koncom
októbra odohral na rakúsko-československej hranici.
Vzťahy oboch krajín sa zhoršili.

19 8 5

15. januára  
– Z veľvyslanectva SRN v Prahe sa poslední šiesti utečenci

vrátili späť do NDR.

29. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa stretol

s členmi pražského diplomatického zboru.

31. júla
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek zastupo-

val Československo na schôdzke ministrov zahraničných
vecí uskutočnenej pri príležitosti 10. výročia Konferen-
cie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

2. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na XXXX. zasadaní Valného zhromaždenia
OSN.

19 8 6

22. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa stretol

s členmi pražského diplomatického zboru.

14. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek poslal

generálnemu tajomníkovi OSN Javierovi Pérezovi de
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Cuellar list týkajúci sa aktivít ČSSR v Medzinárodnom
roku mieru.

19. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek poslal

generálnemu tajomníkovi OSN Javierovi Pérezovi de
Cuellar list, v ktorom ho informoval o stanovisku ČSSR
k otázke medzinárodnej ekonomickej bezpečnosti.

21. mája
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prijal

veľvyslanca NSR v ČSSR W. Schattmanna a odovzdal
mu dokument nazvaný Zásady a hlavné smery budúcich
rokovaní ČSSR, NDR a NSR o vytvorení pásma bez che-
mických zbraní v Európe.

1. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na XXXXI. zasadaní Valného zhromaždenia
OSN.

5. novembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na schôdzke účastníckych krajín KEBS
vo Viedni.

19 8 7

14. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa stretol

s pražským diplomatickým zborom.

30. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa v Bra-

tislave stretol s vedúcimi predstaviteľmi konzulárnych
úradov v hlavnom meste SSR.

20. marca 
– Československá strana odovzdala list ministra zahranič-

ných vecí ČSSR B. Chňoupka generálnemu tajomníkovi
OSN Javierovi Pérezovi de Cuellar o priebehu a výsled-
koch osláv Medzinárodného roku mieru na území
ČSSR.

16. júna
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR J. Johanes

sa v Prahe stretol s generálnym tajomníkom OSN Javie-
rom Pérezom de Cuellar.

26. augusta  
– Vedúci československej delegácie na medzinárodnej

konferencii o vzťahu medzi odzbrojením a rozvojom,
námestník ministra zahraničných vecí ČSSR Š. Murín,
predložil v mene skupiny socialistických krajín – BSSR,
BĽR, ČSSR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR, USSR a ZSSR
– memorandum „Odzbrojenie pre rozvoj“.

7. októbra
– Prvý námestník ministra zahraničných vecí ČSSR

J. Johanes predniesol prejav na XXXXII. zasadaní Val-
ného zhromaždenia OSN.

19 8 8

12. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa stretol

s pražským diplomatickým zborom.

21. januára
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prijal

v Prahe námestníka ministra zahraničných vecí NDR
P. Florina.

28. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa v Bra-

tislave stretol s členmi bratislavského konzulárneho
zboru.

2. februára
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na zasadaní konferencie o odzbrojení
v Ženeve.

21. apríla
– V Černínskom paláci v Prahe sa uskutočnilo rokovanie

medzi ministrom zahraničných vecí ČSSR B. Chňoup-
kom a ministrom zahraničných vecí Holandského kráľo-
vstva H. van den Broekom.

7. júna
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na 3. mimoriadnom zasadaní Valného zhro-
maždenia OSN o odzbrojení.

10. júna
– V New Yorku sa uskutočnilo stretnutie českosloven-

ského ministra zahraničných vecí B. Chňoupka s minis-
trom zahraničných vecí ZSSR E. Ševardnadzem.
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4. júla  
– V Komárne sa uskutočnili rozhovory medzi ministrami

zahraničných vecí MĽR a ČSSR P. Várkonyim a B.
Chňoupkom.

27. septembra  
– Na žiadosť Izraela sa v New Yorku stretli ministri zahra-

ničných vecí Izraela a ČSSR Š. Peres a B. Chňoupek.

28. septembra  
– V New Yorku sa pri príležitosti XXXXIII. zasadania VZ

OSN zišli ministri zahraničných vecí ČSSR a Albánska
B. Chňoupek a R. Malile.

7. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na XXXXIII. zasadaní Valného zhromaždenia
OSN. V ten istý deň sa B. Chňoupek stretol v New Yorku
s generálnym tajomníkom OSN Javierom Pérezom de
Cuellar.

12. októbra  
– Prezident ČSSR G. Husák vymenoval za nového

ministra zahraničných vecí ČSSR J. Johanesa.

28. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes sa v Buda-

pešti stretol s členom politického byra ÚV KSSZ a minis-
trom zahraničných vecí ZSSR E. Ševardnadzem.

23. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes prijal veľvy-

slancov Argentíny, Brazílie, Kolumbie, Mexika, Peru,
Venezuely a chargé ď affaires Uruguaja.

22. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes prijal veľvy-

slancov MĽR, NDR, NSR a Rakúska, a chargé ď affaires
a. i. NDR, PĽR a ZSSR.

19 8 9

6. – 10. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes sa v Paríži

zúčastnil medzinárodnej konferencie o chemických
zbraniach. Pred odletom z Paríža sa 10. januára stretol
s britským štátnym ministrom zahraničných vecí W.
Waldegravom.

13. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes prijal v Čer-

nínskom paláci v Prahe členov pražského diplomatic-
kého zboru.

18. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes vystúpil

na záverečnom zasadaní viedenskej následnej schôdzky
KEBS.

21. februára  
– Po 25 rokoch bola obnovená činnosť československého

konzulátu v Šanghaji.

28. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes prijal v Čer-

nínskom paláci v Prahe veľvyslancov MĽR, NSR, PĽR,
Rakúska a ZSSR a chargé ď affaires a. i. NDR v súvislosti
s iniciatívou predsedov vlád susedných krajín na posú-
denie spolupráce pri ochrane životného prostredia
v strednej Európe.

Apríl  –  júl   
– Uskutočnili sa rokovania medzi vládou ČSSR a predsta-

viteľmi Vatikánu o otázkach vzájomných vzťahov.

15. mája
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes prijal v Čer-

nínskom paláci v Prahe veľvyslanca MĽR v ČSSR
M. Barityho a zoznámil ho so stanoviskom vlády ČSSR
k rozhodnutiu vlády MĽR zo dňa 13. 5. 1989 okamžite
zastaviť na dobu dvoch mesiacov práce na stupni Nagy-
maros spoločného československo-maďarského vod-
ného diela na Dunaji, budovaného na základe Zmluvy
medzi ČSSR a MĽR o výstavbe a prevádzke sústavy vod-
ných diel Gabčíkovo–Nagymaros zo dňa 16. 9. 1977.

25. mája
– Britská vláda vypovedala 4 pracovníkov veľvyslanectva

ČSSR vo Veľkej Británii.

21. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes sa v Prahe

stretol s vedúcimi diplomatických misií členských štátov
Európskych spoločenstiev.

17. augusta
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes predniesol

prejav na konferencii o odzbrojení v Ženeve.
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18. augusta
– Maďarskému veľvyslanectvu v Prahe bola odovzdaná

nóta, v ktorej vláda ČSSR potvrdila rozhodnutie trvať
na výstavbe vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros,
a oznámila, že bude požadovať náhradu vzniknutých
škôd.

– Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR upozornilo diplo-
matov USA a NSR v Prahe na činnosť vysielačiek Slo-
bodná Európa a Hlas Ameriky, ktorá sa podľa názoru
MZV ČSSR nezlučovala s helsinským procesom spolu-
práce v Európe.

19. augusta  
– Veľvyslanectvo SRN v Prahe bolo dočasne uzavreté

z dôvodu prítomnosti veľkého počtu občanov NDR
v priestoroch zastupiteľského úradu NSR, ktorí sa
za jeho pomoci usilovali dostať do SRN.

7. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes prijal

na základe žiadosti ministra zahraničných vecí NSR
Hansa-Dietricha Genschera politického riaditeľa MZV
NSR D. Kastrupa. Menovaný tlmočil žiadosť vlády NSR
vláde ČSSR riešiť otázku pobytu občanov NDR na veľvy-
slanectve NSR v Prahe. Československá strana opätovne
zdôraznila potrebu riešiť túto otázku medzi oboma
suverénnymi štátmi NDR a NSR.

13. septembra 
– Vláda ČSSR a vláda AĽR sa rozhodli povýšiť vzájomné

diplomatické zastúpenie z úrovne chargé ď affaires
a. i. na úroveň veľvyslancov.

28. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes sa v New

Yorku stretol s americkým štátnym tajomníkom J. Bake-
rom.

3. októbra  
– Spolkový kancelár NSR H. Kohl požiadal predsedu

vlády ČSSR L. Adamca o humánny prístup pri riešení
kritickej situácie, ktorá vznikla na veľvyslanectve NSR
v Prahe.

4. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes vystúpil

vo všeobecnej rozprave na XXXXIV. zasadaní Valného
zhromaždenia OSN.

26. – 27. októbra 
– Vo Varšave sa stretli ministri zahraničných vecí ČSSR

a PĽR J. Johanes a K. Skubiszewski.

30. októbra
– Vláda ČSSR odovzdala veľvyslanectvu MĽR v ČSSR sta-

novisko k výstavbe sústavy vodných diel na Dunaji.

14. novembra  
– Vo Vatikáne sa začali rokovania medzi ČSSR a Vatiká-

nom o menovaní nových biskupov v ČSSR.

19 9 0

9. februára  
– Ministri zahraničných vecí ČSFR a Štátu Izrael J. Dien-

stbier a M. Arens podpísali v Prahe protokol o vzájom-
nom obnovení diplomatických stykov.

11. marca
– Bol podpísaný protokol o obnovení diplomatických sty-

kov medzi ČSSR a Chilskou republikou. Diplomatické
styky medzi oboma štátmi, existujúce na konzulárnej
úrovni od začiatku 20. rokov minulého storočia, boli
prerušené v septembri 1973.

22. marca  
– ČSSR nadviazala diplomatické styky s Kórejskou repu-

blikou.

29. marca  
– Bol prijatý ústavný zákon o zmene názvu Československá

socialistická republika na názov Česko-slovenská federa-
tívna republika.

29. apríla  
– Bol prijatý ústavný zákon o zmene názvu Česko-slo-

venská federatívna republika na názov Česká a Slovenská
federatívna republika.

28. mája
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier sa v Černínskom paláci v Prahe stretol s veľ-
vyslancami a vedúcimi delegácií na viedenských rokova-
niach o opatreniach na posilnenie dôvery a bezpečnosti
a o konvenčných ozbrojených silách v Európe.

31. mája
– Federálna vláda prijala návrh svojho podpredsedu

a ministra zahraničných vecí J. Dienstbiera, aby boli
diplomatické styky medzi ČSFR a Vatikánom obnovené
na najvyššej úrovni.
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8. júna  
– ČSFR nadviazala diplomatické styky so Zvrchovaným

rytierskym radom Maltským.

11. júna  
– ČSFR nadviazala diplomatické styky s Namíbijskou

republikou.

22. júna
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier prijal

v Prahe veľvyslanca Írska v ČSFR J. Smalla, veľvyslanca
Francúzskej republiky v ČSFR J. Humanna a veľvyslanca
Talianskej republiky v ČSFR G. Pastorisa ako predstavi-
teľov tzv. trojky európskych spoločenstiev, reprezentujú-
cej západoeurópsku dvanástku.

1. augusta
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier prijal v Černínskom paláci v Prahe veľvy-
slanca Rumunska v ČSFR I. Ciubotara.

– Ministerstvo zahraničných vecí ČSFR požiadalo veľvy-
slanca Irackej republiky v ČSFR, aby tlmočil svojej vláde
požiadavku umožniť odchod všetkých občanov ČSFR
z Kuvajtu a rodinných príslušníkov československých
expertov pôsobiacich v Iraku do vlasti.

10. septembra
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSFR L. Dobro-

vský prijal v Černínskom paláci v Prahe nového generál-
neho konzula Maďarskej republiky v ČSFR J. Borosa,
ktorý mu odovzdal konzulský patent.

17. septembra
– Do Prahy priletel pápežský nuncius v ČSFR G. Coppa.

21. septembra
– Prvý námestník ministra zahraničných vecí ČSFR

R. Harenčár prijal v Prahe veľvyslanca NDR v ČSFR
H. Ziebarta v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej
misie.

27. septembra  
– ČSFR nadviazala diplomatické styky s Kamerunskou

republikou.

9. októbra  
– Bola obnovená činnosť zastupiteľského úradu ČSFR pri

Svätom stolci (vzťahy boli dovtedy suspendované).

10. októbra
– Po dvadsaťdňovom pobyte v USA sa do Prahy vrátil

minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier.

12. októbra 
– ČSFR nadviazala diplomatické styky s Bahrajnom.
– Radca veľvyslanectva USA v Prahe T. Russell odovzdal

prvému námestníkovi ministra zahraničných vecí ČSFR
R. Harenčárovi oznámenie USA o zrušení obmedzenia
pohybu pracovníkov česko-slovenských zastupiteľských
úradov v USA, nariadeného v roku 1985.

14. októbra  
– ČSFR nadviazala diplomatické styky s Katarom.

15. októbra  
– ČSFR nadviazala diplomatické styky s Ománom.

14. novembra
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier prijal

v Prahe námestníka ministra zahraničných vecí Iránskej
islamskej republiky M. Vazího.

15. novembra
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier a veľvyslanec Brazílskej federatívnej repu-
bliky v ČSFR C. E. de Souza si v Prahe vymenili ratifi-
kačné listiny k zmluve medzi vládami oboch krajín
o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového
úniku v odbore daní z príjmu.

– Veľvyslanci ČSFR, Poľska a Maďarska – R. Klímová,
K. Dzewanowski a P. Zwack – odovzdali americkému
ministerstvu zahraničných vecí spoločné vyhlásenie,
v ktorom v súlade s rozhodnutím vlád v Prahe, vo Var-
šave a v Budapešti oznámili zámer svojich krajín postu-
povať spoločne pri riešení ekonomických a sociálnych
problémov.

6. decembra
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSFR Z. Matějka

odovzdal v Černínskom paláci v Prahe veľvyslancom
členských štátov NATO a Sovietskeho zväzu stanovisko
ČSFR k pripravovaným rokovaniam o jadrových zbra-
niach krátkeho doletu.

17. decembra
– Ministri zahraničných vecí ČSFR a Rakúskej republiky

J. Dienstbier a A. Mock sa stretli v rakúskej pohraničnej
obci Laa an der Thaya.

19 9 1

4. januára 
– ČSFR nadviazala diplomatické styky so Svazijským krá-

ľovstvom.
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11. januára  
– Medzi ČSFR a Guatemalou boli podpisom spoločného

komuniké o vzájomnej akreditácii veľvyslancov norma-
lizované diplomatické styky.

21. januára  
– V Budapešti sa na rokovaní zišli ministri zahraničných

vecí ČSFR, Maďarskej republiky a Poľskej republiky.

24. januára 
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier vystúpil s prejavom na konferencii o migrá-
cii vo Viedni.

30. januára  
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier predniesol prejav na zasadaní Parlament-
ného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu.

20. marca  
– ČSFR nadviazala diplomatické styky s Republikou

Malawi.

29. apríla  
– ČSFR nadviazala diplomatické styky so San Marinom.

2. mája 
– Medzi ČSFR a Salvadorom boli podpisom spoločného

komuniké o vzájomnej akreditácii veľvyslancov norma-
lizované diplomatické styky. Vzájomné diplomatické
styky existovali od roku 1930, v roku 1939 boli prerušené
a po druhej svetovej vojne neboli obnovené.

3. mája  
– Medzi ČSFR a Paraguayom boli podpisom spoločného

komuniké o vzájomnej akreditácii veľvyslancov norma-
lizované diplomatické styky. Vzájomné diplomatické
styky existovali od roku 1936, po 15. marci 1939 boli pre-
rušené a po druhej svetovej vojne neboli obnovené.

29. augusta  
– Vláda ČSFR uznala vlády Estónska, Litvy a Lotyšska

a vyjadrila vôľu nadviazať s týmito krajinami diploma-
tické styky.

11. septembra
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier predniesol prejav na moskovskej konferen-
cii o ľudskej dimenzii.

25. septembra
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier predniesol prejav vo všeobecnej rozprave
na XXXXVI. zasadaní Valného zhromaždenia OSN.

6. októbra  
– ČSFR nadviazala diplomatické styky s Litvou, Lotyšs-

kom a Estónskom na úrovni veľvyslanectiev.

29. októbra  
– ČSFR nadviazala diplomatické styky s Juhoafrickou

republikou na úrovni veľvyslanectiev.

26. novembra
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier predniesol prejav na 89. zasadaní Rady
Európy v Štrasburgu.

2. decembra  
– Ministri zahraničných vecí Maďarska, Poľska, Rakúska

a Talianska a námestník ministra zahraničných vecí
ČSFR sa v Benátkach zaoberali krízovým vývojom v jed-
nej z členských krajín Hexagonály – Juhoslávii.

3. decembra  
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier predniesol prejav v Parlamentnom zhro-
maždení Západoeurópskej únie.

8. decembra 
– Vláda ČSFR uznala Ukrajinu ako nezávislý štát a vyja-

drila vôľu nadviazať s ňou diplomatické styky.

9. decembra  
– Ministerstvo zahraničných vecí ČSFR vydalo vyhlásenie,

že ČSFR je pripravená ďalej rozvíjať už existujúcu spolu-
prácu s ktorýmkoľvek nástupníckym štátom ZSSR.

19 9 2

9. januára
– Veľvyslanec bývalého ZSSR v ČSFR A. Lebedev zavítal

do Bratislavy, kde ho prijali najvyšší slovenskí predstavi-
telia F. Mikloško a J. Čarnogurský.

13. januára
– Predseda SNR F. Mikloško a predseda vlády Slovenskej

republiky J. Čarnogurský prijali na Bratislavskom hrade
predstaviteľov zahraničných zastupiteľských úradov
v Bratislave.
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16. januára  
– Vláda ČSFR uznala Slovinskú republiku a Chorvátsku

republiku ako zvrchované štáty, pričom vyjadrila pripra-
venosť okamžite nadviazať diplomatické styky so Slo-
vinskou republikou, ako i pripravenosť nadviazať diplo-
matické styky s Chorvátskou republikou na základe
posúdenia existencie záruk rešpektovania základných
ľudských práv a slobôd vrátane menšinových.

22. januára  
– ČSFR, Maďarská republika a Poľská republika vydali

spoločné vyhlásenie vo veci pomoci novonezávislým
štátom. Podpísali ho ministri zahraničných vecí J. Dien-
stbier, G. Jeszenszky a K. Skubiszewski.

23. januára
– ČSFR diplomaticky uznala nástupnícke štáty bývalého

ZSSR – Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Kazachstan,
Kirgizsko, Moldavsko, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbe-
kistan.

30. – 31. januára  
– V Prahe sa konalo 2. zasadanie Rady ministrov zahranič-

ných vecí členských krajín KBSE. Na zasadaní ministri
prijali okrem iného Deklaráciu o nešírení a transfere
zbraní.

31. januára  
– ČSFR nadviazala diplomatické styky s Ukrajinou a Bie-

loruskom na úrovni veľvyslanectiev.

3. februára
– Na Slovensko zavítal veľvyslanec Francúzskej republiky

v ČSFR J. Guéguinou.

10. marca  
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier predniesol prejav na zasadaní Severoatlan-
tickej rady pre spoluprácu v Bruseli.

23. marca 
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier predniesol prejav na medzinárodnej konfe-
rencii o slobode prejavu a svetovej tlači vo Washingtone.

25. marca 
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier predniesol prejav na následnej schôdzke
KBSE v Helsinkách.

1. apríla
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSFR Z. Pírek

vystúpil na kolokviu Západoeurópskej únie v Berlíne
s prejavom o hospodárskych aspektoch európskej bez-
pečnosti.

– Minister medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky
P. Demeš sa v novinách Národná obroda zmienil o viace-
rých aspektoch slovenskej zahraničnej politiky.

5. mája 
– Ministri zahraničných vecí ČSFR, Maďarskej republiky

a Poľskej republiky vydali vyhlásenie o spolupráci tzv.
„višegrádskej trojky“ s Radou Európy v právnych záleži-
tostiach.

14. júla  
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík sa stretol

s pražským diplomatickým zborom.

17. júla 
– Bola publikovaná Deklarácia Slovenskej národnej rady

o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

24. júla  
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík sa stretol

s veľvyslancami krajín KBSE.

Koniec júla
– Na Slovensko zavítal nový veľvyslanec USA v ČSFR

A. Basora.

24. augusta  
– Veľvyslanec ČSFR vo Vatikáne František X. Halas posky-

tol rozhovor čs. tlači o tom, „aký je vlastne názor Vati-
kánu na ČSFR“.

24. septembra
– V Prahe prišlo k pokusu o atentát na diplomata Štátu

Kuvajt S. Mubaraka.

25. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík predniesol

prejav vo všeobecnej rozprave na XXXXVII. zasadaní
Valného zhromaždenia OSN.

1. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík prijal

v Prahe podpredsedu vlády a ministra zahraničných
vecí Kuvajtu Sajch Sálim Sabah Sálim Sabaha.
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13. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík rokoval

so zmocnencom ministra zahraničných vecí USA
pre záležitosti Európy a Kanady R. Johnsonom o zme-
nách v štátoprávnom usporiadaní ČSFR.

8. októbra  
– Na tlačovej konferencii, ktorú usporiadal českosloven-

ský zastupiteľský úrad v Paríži, sa hovorilo o rozdelení
ČSFR na dva nezávislé štáty. Na konferencii vystúpil
i minister zahraničných vzťahov Slovenskej republiky
M. Kňažko.

15. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík sa stretol

s veľvyslancami členských krajín ES a s predstaviteľmi
komisie ES v ČSFR.

24. októbra
– Prvý námestník ministra zahraničných vecí ČSFR Jaro-

slav Suchánek odletel do New Yorku na XXXXVII. zasa-
danie Valného zhromaždenia OSN.

2. novembra  
– Ruský veľvyslanec v ČSFR A. Lebedev vyjadril presved-

čenie, že Rusko uzná Českú republiku a Slovenskú repu-
bliku ihneď po zániku ČSFR.

4. novembra
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík priletel

do Štrasburgu na 91. zasadanie Výboru ministrov zahra-
ničných vecí členských krajín Rady Európy.

3. decembra  
– Veľvyslankyňa Egyptskej arabskej republiky v Prahe

M. Khattabová v rozhovore s podpredsedom vlády
a ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky
M. Kňažkom uviedla, že Egyptská arabská republika
uzná SR okamžite po jej vzniku.

7. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík prijal veľ-

vyslanca USA v ČSFR A. Basoru na jeho vlastnú žiadosť
a prerokoval s ním záležitosti s odpočúvacím zariade-
ním na generálnom konzuláte USA v Bratislave.

18. decembra  
– Predstavitelia ministerstva zahraničných vecí SR odo-

vzdali v Prahe diplomatom akreditovaným v ČSFR
vyhlásenie NR SR k parlamentom a národom sveta
a nótu ministerstva zahraničných vecí SR obsahujúcu
vyhlásenie vlády SR so žiadosťou o uznanie SR a nadvia-

zanie diplomatických stykov na úrovni veľvyslanectiev
od 1. januára 1993.

23. decembra  
– Zástupcovia maďarského veľvyslanectva v Prahe odo-

vzdali ministerstvu zahraničných vecí ČSFR nótu
s oznámením, že Maďarská republika oficiálne uzná ČR
a SR dňom 1. januára 1993.

– Francúzsko oznámilo, že dňom 1. januára 1993 uzná SR.

25. decembra  
– Japonská vláda sa rozhodla uznať ČR a SR ihneď po ich

vzniku 1. januára 1993.

26. decembra  
– Ukrajinský prezident Leonid Kravčuk vyhlásil, že Ukra-

jina uzná nezávislosť Českej republiky a Sslovenskej
republiky odo dňa ich vzniku.

28. decembra 
– Juhoslovanská vláda uznala dňom 1. januára nezávislosť

Českej republiky a Slovenskej republiky. V ten istý deň
to oznámila aj čínska vláda.

29. decembra  
– Ruský prezident Boris Jeľcin podpísal výnos o uznaní

Českej republiky a Slovenskej republiky za samostatné,
zvrchované a nezávislé štáty. Rozhodnutie uznať dňom
1. januára 1993 ČR a SR potvrdili v ten istý deň aj vlády
Indie, Turecka, Izraela a Vatikánu. Dovtedy tak urobili
vlády Maďarska, Japonska, Ukrajiny, Kuby, Talianska,
Bulharska, Chile, Číny, KĽDR, Kórejskej republiky, Pakis-
tanu, Poľska, Vietnamu, Libanonu, Maroka, Tunisu
i niektorých ďalších štátov.

30. decembra  
– Ministri zahraničných vecí Českej republiky a Sloven-

skej republiky si vymenili nóty o nadviazaní vzájom-
ných diplomatických stykov na úrovni veľvyslanectiev.

– Rozhodnutie uznať dňom 1. januára 1993 ČR a SR
potvrdili vlády Laosu, Thajska, Iraku a ďalších krajín.

31. decembra  
– Francúzsko a Kanada potvrdili uznanie Českej republiky

a Slovenskej republiky dňom 1. januára 1993.
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Prehľad diplomatického a konzulárneho zastúpenia cudzích krajín v ČSSR*
(Podľa stavu v januári 1989, doplnené v apríli 1989)

Krajina Meno a hodnosť titulára Dátum odovzdania
poverovacích listín

Afganská Abdul Bagi Samandary 14. 5. 1987
demokratická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Albánska ľudová ...........................................................
socialistická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Idriz Drahami 4. 10. 1985
chargé ď affaires a. i.

Alžírska demokratická Abdelhamid Latreche 27. 9. 1984
a ľudová republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Angolská ľudová republika Manuel Quarta „Punza“ 18. 6. 1987

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Argentínska republika Julio Barboza 14. 5. 1987

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Austrália Lawry Wilson Herron 21. 1. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom vo Varšave

Bangladéšska ............................................................
ľudová republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Berlíne
Socialistická republika U Than Tun 21. 12. 1988
Barmský zväz mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Belgické kráľovstvo barón Henri Beyens 23. 10. 1987
Beninská ľudová
republika Ibitecho Isidore Laleye 16. 2. 1989

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Moskve

Bolívijská republika Julio Equin Ledo 5. 6. 1988
chargé ď affaires a. i.

Burkina Faso Ye Hanitan Jonas
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Moskve 
Brazílska Carlos Eduardo de A. Alves De Souza 26. 3. 1987
federatívna republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Bulharská ľudová Tončo Ivanov Čakarov 16. 3. 1988
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Republika Burundi Ildephonse Nkeramihigo 8. 2. 1989

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Moskve  

Cyperská republika Michael E. Sherifis 25. 6. 1985
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Moskve
Čínska ľudová republika Wang Sing-ta 28. 4. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Dánske kráľovstvo Carl Vigand Iohan Lose 11. 7. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Egyptská Nabil Abdel-Fattah Helmi 13. 10. 1988
arabská republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Ekvádorská republika Dr. Arturo Lecaro Bustamante 9. 1. 1986

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Etiópska ľudovo-
demokratická republika Wondwossen Hailu 25. 10. 1984

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
Filipínska republika Rafael A. Gonzales 30. 11. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Berlíne
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Fínska republika Eero Yrjölä 13. 8. 1985
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Francúzska republika Jacques Humann 25. 6. 1986
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Gabunská republika Jean-Claude Labouba
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Paríži
Ghanská republika Moses Kwasi Agyeman 29. 1. 1987

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
Guayanská republika Malcolm Leroy Parris

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Moskve

Guinejská republika Tolo Beavoqui 30. 8. 1988
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Berlíne
Republika Guinea-Bissau Ensa Mahatma Diandy 27. 2. 1987

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Berlíne

Helénska republika Constantin Politis 18. 6. 1987
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Holandské kráľovstvo gróf Lambert ď Ansembourg 2. 10. 1986
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Indická republika Bhupatray Oza 24. 8. 1988
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Indonézska republika Enap Suratman 23.10. 1988
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Iracká republika Munther Ahmed Al Mutlak 29.1. 1987
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 

Iránska islamská Hamid Reza Hosseini 23. 10. 1987
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Írska republika Joseph Small 25. 1. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom vo Viedni

Islandská republika Niels P. Sigurdsson 24. 4. 1986
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Osle
Talianska republika Giovanni Castelani Pastoris 23. 5. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Ekvádorská republika Dr. Arturo Lecaro Bustamante 9. 1. 1986

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Jamajka Glaister Duncan 10. 2. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Moskve

Japonsko Haruyuki Mabuchi 26. 3. 1987
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 

Jemenská Abdullatif Mohamed Dhaif Allah 13. 8. 1985
arabská  republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
Jemenská ľudová Saif Mohsin Hussein 9. 12. 1986
demokratická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Jordánske Mani Bahjat Tabbara 30. 11. 1988
hášimovské kráľovstvo mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Belehrade
Kampučská ľudová Ung Sean 16. 2. 1989
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Kanada Barry Mawhinney 8. 10. 1987

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Kapverdská Alvaro Dantas Tavares 28. 2. 1985
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Moskve
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Keňská republika Kafa Onyoni
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Moskve
Kolumbijská Enrique Parejo Gonzáles 25. 1. 1988
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Guinejská republika Tolo Beavoqui 30. 8. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Konžská Justin Ballay-Megot 24. 4. 1986
ľudová republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Berlíne
Kórejská ľudovodemo- Kim Kwang Sop 28. 2. 1985
kratická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Kostarická republika José Joaquin Chaverri Sievert 21. 6. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Bonne

Kubánska republika Lyman Zamora Cerdas 19. 3. 1986
chargé ď affaires a. i.

Mario Rodriguez Martinez
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Štát Kuvajt Mousa Suleiman Al Mousa Al Saif 22. 12. 1988
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Laoská ľudovodemo- Khamphet Pangnachack 18. 6. 1987
kratická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Libanonská republika Sleiman Younes 31. 10. 1985

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Libérijská republika ..................................................................

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Bukurešti

Líbyjská arabská Mohamed Musbah Khalifa 23. 10. 1984
ľudová socialistická vedúci tajomník ľudového úradu
džamahírija
Madagaskarská demo- …...............................................................
kratická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Moskve
Maďarská ľudová Miklós Barity 16. 9. 1988
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Malajzia Tan Kuon San 21. 6. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom vo Varšave

Republika Mali Abdoulaye Amadou Sy 21. 3. 1985
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Moskve
Republika Malta Frederick E. Amata Gauci 8. 2. 1989

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Bonne

Marocké kráľovstvo Tajeddine Badou 25. 6. 1986
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom vo Varšave
Mauretánska Diawara Gangy 10. 2. 1988
islamská republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Moskve
Mongolská Džamsrangín Dulmá 9. 11. 1988
ľudová republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Mozambická Júlio Gonćalo Braga 10. 10. 1984
ľudová republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Berlíne
Nemecká demo- Helmut Ziebart 21. 12. 1988
kratická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
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Nepálske kráľovstvo Prasad Rimal 27. 11. 1987
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Moskve
Nigerská republika Al Housseini Mouloul

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Moskve

Nigérijská fede- Dr. Musa Otigba 20. 9. 1984
ratívna republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Nikaragujská Ing. Ramon Bayardo Altamirano López 18. 7. 1986
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Nórske kráľovstvo Knut Elias Taraldset 24. 8. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Nový Zéland Donald James Walker 16. 10. 1986

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v o Viedni

Pakistanská islam- Abdul Basit Haqqani 16. 10. 1986 
ská republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v o Varšave
Peruánska republika Igor Velázguez Rodriguez 8. 10. 1987

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Poľská ľudová Wlodzimierz Mokrzyszczak 17. 11. 1988
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Portugalská Dr. Carlos Mannel Durrant Pais
republika chargé ď affaires a. i.
Rakúska republika Dr. Karl Peterlik 27. 2. 1987

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Rumunská socialistická ..................................................................
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Rwandská republika Laurent Kanya Rubira 11. 9. 1986

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Senegalská republika Pascal-Antoine Sané 27. 11. 1987

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Moskve

Republika Sierra Leone ...................................................................
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Moskve
Socialistická federatívna Dušan Rodić 18. 12. 1985
republika Juhoslávia mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Somálska demokratická Basi Mohamad Sufi 19. 3. 1988
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Moskve
Spojené štáty americké Julian Martin Niemczyk 2. 10. 1986

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Spojené štáty mexické Alfonso Herrera Salcedo 9. 11. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Srílanská demokratická Rodney Liement Anstan Vandergert
socialistická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Moskve
Ainsley Melroy Felix Fernando

chargé ď affaires a. i.
Sudánska republika Abbas Al Mutašim 27. 11. 1987

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Sýrska arabská Sonbhi Addad 28. 4. 1988
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Španielske kráľovstvo José Luis Dilenta Balester 24. 7. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Švajčiarská konfe- Serge Franc,ois Salvi 29. 1. 1987
derácia mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Švédske kráľovstvo Lars Ake Nilsson 13. 10. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
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Talianska republika Giovanni Castelani Pastoris 23. 5. 1988
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Thajské kráľovstvo Chambras Chombhubola
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom vo Varšave
Republika Togo Egoulia Kpanzou 19. 11. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Moskve

Tuniská republika Noureddine Boujelabia 19. 10. 1988
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Turecká republika Cenap Keskin 5. 1. 1989
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Ugandská republika ..................................................................
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Moskve
Uruguajská východ- Hermes Basualdo 17. 7. 1988
ná republika chargé ď affaires a. i.
Spojené kráľovstvo Peter Laurence O‘Keeffe, CMB, CVO 17. 11. 1988
Veľkej Británie a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Severného Írska
Venezuelská republika José de Jésus Osío 18. 12. 1985

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Vietnamská socia- Nguyen-phu-Soai 19. 3. 1986
listická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Zairská republika Ikolo Bolelama w‘ Okondola 14. 5. 1987

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Berlíne                

Zambijská republika Obina Richard Haambote 8. 2. 1989
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Moskve
Zimbabwianska ...........................................................
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Berlíne 
ZSSR Viktor Pavlovič Lomakin 3. 5. 1984

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Palestína Samih Abdul Fattah 9. 11. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Generálne konzuláty a konzuláty
Bulharská Nikola Kirkov Kirkov
ľudová republika generálny konzul, Bratislava
Fínska republika Ing. Jana Matějovská 10. 1975

honorárny konzul, Praha
Kubánska republika Maria del Carmen Regueiro Mayo 18. 3. 1987

generálny konzul, Bratislava
Maďarská József Tóth 18. 3. 1986
ľudová republika generálny konzul, Bratislava
Nemecká demo- Gerold Pietl 6. 4. 1988
kratická republika generálny konzul, Bratislava
Poľská ľudová Antóni Górny 18. 5. 1987
republika generálny konzul, Bratislava

Edmund Warda 16. 10. 1986
generálny konzul, Ostrava

Rakúska Otto Roch 23. 4. 1983
republika generálny konzul, Bratislava
Republika San Giuseppe Renzo 24. 9. 1987
Marino generálny konzul so sídlom vo Viedni
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Socialistická fe- ......................................................
deratívna repub- generálny konzul, Bratislava
lika Juhoslávie
Rumunská socia- .....................................................
listická republika generálny konzul, Bratislava
Vietnamská so- Tran Hong Hai 3. 3. 1988 
cialistická republika generálny konzul, Bratislava
ZSSR generálny konzul, Bratislava

Vladimir S. Romanovskij 21. 9. 1987
generálny konzul, Brno

Nikolaj A. Smelov 20. 8. 1984
generálny konzul, Karlove Vary

Organizácia Spojených národov
Informačné ústredie Spojených národov v Prahe

Ján Stručka úradujúci riaditeľ 20. 12. 1987
*Prameň: Dokumenty k československé zahraniční politice. Praha: Federální ministerstvo zahraničních věcí 1989,
ročník XXXVI. (1989), s. 74-81.

Prehľad diplomatického a konzulárneho zastúpenia ČSSR v cudzine**
(Podľa stavu v januári 1989, doplnené v apríli 1989)

Veľvyslanectvá
Krajina Meno a hodnosť titulára Dátum odovzdania

poverovacích listín
Afganská Bohuslav Handl 9. 4. 1987
demokratická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Albánska ľudová …...............................................................
socialistická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Anton Šimkovič 4. 1. 1987
chargé ď affaires a. i.

Alžírska demokratická František Kán 29. 11. 1987
a ľudová republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Angolská ľudová republika Ing. Miroslav Polanský 14. 6. 1986

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Argentínska republika Ing. Jaroslav Pavlíček 27. 9. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Austrálsky zväz JUDr. Peter Kadlec 13. 9. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Bangladéšska JUDr. Jiří Majšajdr 11. 2. 1988
ľudová republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec       
Barbados Zdeněk Pulec 5. 2. 1986

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Caracase

Socialistická republika Ing. Jaroslav Richter 27. 2. 1987
Barmský zväz mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Belgické kráľovstvo JUDr. Karel Lukáš 17. 11. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
vedúci čs. misie pri EHS,

Európskom spoločenstve uhlia a ocele,
Európskom spoločenstve pre atómovú energiu

Beninská ľudová Ing. Václav Bejček 18. 11. 1988
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Lagose
Bolívijská republika Ing. Vasil Mochnáč 23. 4. 1985

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Lime

95-135  11/26/07  10:14 AM  Str. 128



129

Ing. Miroslav Šindelka
chargé ď affaires a. i.

Republika Botswana Libor Pelc
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Lusake 
Burkina Faso Ing. Ladislav Šobr 28. 11. 1986

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Akkre 

Brazílska Vladimír Gulla 22. 11. 1988
federatívna republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Bulharská ľudová Ing. Václav Janoušek 14. 10. 1985
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Republika Burundi Ing. Anatol Demucký 18. 4. 1985

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Dáressaláme  

Cyperská republika JUDr. Emil Keblúšek 19. 11. 1988
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 

Čadská republika Ľubomír Haluška
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Brazzaville
Čínska ľudová republika Ing. Eduard Saul 5. 12. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Dánske kráľovstvo prof. JUDr. Ľudovít Pezlár, Csc. 3. 11. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Džibutská republika PhDr. Dušan Rovenský, Csc.

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Addis Abebe

Egyptská Ing. Miloš Veselý, CSc. 21. 9. 1986
arabská republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Ekvádorská republika Dr. Július Štang 13. 2. 1986

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Etiópska ľudovo- PhDr. Dušan Rovenský, CSc. 19. 11. 1988
demokratická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Filipínska republika Ing. Rudolf Jakubík 17. 3. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Tokiu                

Fínska republika Ing. Pavol Štúlrajter 6. 10. 1986
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Francúzska republika prof. JUDr. Peter Colotka, CSc.
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Gabunská republika Ľubomír Haluška
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Brazzaville
Gambijská republika Ing. Emil Michalík

chargé ď affaires e. p.
so sídlom v Dakare 

Ghanská republika Ing. Ladislav Šobr 16. 1. 1985
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 

Grécka republika Ing. Jan Lajka 18. 11. 1988
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 

Grenada Zdeněk Pulec
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Caracase
Guayanská koope- Dr. Stanislav Svoboda
ratívna republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Havane
Guinejská republika Ing. Pavel Čeleda

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
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Republika Guinea- Ing. Pavel Čeleda
Bissau mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Konakry
Republika Rovníková Ing. Pavel Čeleda
Guinea mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Lagose 
Holandské kráľovstvo Dr. František Chlad 21. 10. 1987

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Honduraská PaeDr. Zdeněk Dlesk
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Manague
Václav Malý

chargé ď affaires a. i.
Indická republika JUDr. Miloslav Ježil 15. 4. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Indonézska republika Dr. Richard Král, CSc. 24. 3. 1984

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Iracká republika Dr. Miroslav Kotora, CSc. 13.10. 1986

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
Iránska islamská Dr. Miroslav Mácha 1. 7. 1986
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Írska republika Jan Fidler 17. 10. 1986

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Londýne

Islandská republika RSDr. Vladimír Žižka 25. 10. 1985
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Osle
JUDr. Jiří Zeman

chargé ď affaires a. i.
Jamajská republika Zdeněk Pulec 12. 12. 1984

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Caracase

Japonsko Ing. Rudolf Jakubík 14. 12. 1987
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 

Jemenská Ing. Ivan Lúčan 10. 2. 1985
arabská  republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
Jemenská ľudová JUDr. Ing. Václav Školout 6. 10. 1988
demokratická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec                
Jordánske Ing. Karel Fišer 3. 4. 1986
hášimovské kráľovstvo mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Bejrúte      
Ing. Stanislav Kozubík 24. 11. 1988
chargé ď affaires a. i.

Socialistická fede- Ing. Ján Husák 1. 10. 1986
ratívna republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Juhoslávie             
Kampučská ľudová Ing. Petr Janeček 14. 10. 1987
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Kanada Ing. Ján Janovic, CSc. 4. 1. 1987

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Kapverdská Ing. Pavel Čeleda 28. 2. 1985
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Konakry
Keňská republika Ing. František Peňažka 2. 6. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
Kolumbijská René Hanousek 15. 6. 1987
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Konžská Ľubomír Haluška 2. 6. 1988
ľudová republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
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Kórejská ľudovodemo- Dr. Václav Heřman 4. 11. 1984
kratická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Kostarická republika PaeDr. Zdeněk Dlesk 21. 6. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Manague

Ing. Václav Malý 6. 9. 1982
chargé ď affaires a. i.

Kubánska republika Dr. Stanislav Svoboda 18. 12. 1986
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Štát Kuvajt Ing. Tomáš Strakoš 10. 9. 1986
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Laoská ľudovodemo- Jiří Mysliveček 15. 8. 1985
kratická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Kráľovstvo Lesotho Ing. Ivo Menšík 20. 4. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Mapute

Libanonská republika Ing. Karel Fišer 12. 2. 1986
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Libérijská republika Ing. Ladislav Šobr 8. 12. 1987
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Akkre
Líbyjská arabská ľudová Dr. Josef Skydánek 12. 2. 1986
socialistická džamahírija mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Luxemburské JUDr. Karel Lukáš 7. 12. 1988
veľkovojvodstvo mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Bruseli
Madagaskarská demo- Ing. Anatol Demucký 21. 4. 1983
kratická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Dáressaláme 
Maďarská ľudová Ing. Vlastimil Ehrenberger, DrSc. 13. 1. 1989
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Malajzia JUDr. Richard Král, CSc.

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Djakarte 
Dr. Miroslav Jordán 11. 2. 1986

chargé ď affaires a. i.
Maledivská republika Dr. Zdeno Litavský 5. 4. 1983

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Kolombe

Republika Mali I ng. Pavel Čeleda
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Konakry
Republika Malta Dr. Norbert Židek, CSc. 18. 7. 1985

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Ríme

Dr. Zikmund Tobiáš
chargé ď affaires a. i.

Marocké kráľovstvo Václav Pizinger 30. 5. 1988
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Mauretánska Ing. František Kán 28. 7. 1988
islamská republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Alžíri
Mongolská Ing. Dušan Rozbora 24. 9. 1985
ľudová republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Mozambická Ing. Ivo Menšík 9. 12. 1987
ľudová republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Nemecká demo- Ing. František Langer, CSc. 27. 6. 1988
kratická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec    
Nemecká spol- Dr. Dušan Spáčil 26. 4. 1983
ková republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec        
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Nepálske kráľovstvo JUDr. Miloslav Ježil 20. 5. 1988
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Dillí
Nigerská republika Ing. Václav Bejček

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Lagose

Nigérijská fede- Ing. Václav Bejček 20. 9. 1988
ratívna republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Nikaragujská PaeDr. Zdeněk Dlesk 15. 3. 1988
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Nórske kráľovstvo RSDr. Vladimír Žižka 15. 8. 1985

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Nový Zéland JUDr. Peter Kadlec 23. 11. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Canberre 
Ing. Stanislav Korvas 9. 2. 1988
chargé ď affaires a. i.

Pakistanská islam- Ing. Štefan Bodnár 8. 7. 1984
ská republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Panamská republika PaeDr. Zdeněk Dlesk 13. 10. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Manague

Peruánska republika Ing. Vasil Mochnáč 20. 11. 1984
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Republika Pobrežia Ing. Ladislav Šobr 16. 4. 1987
Slonoviny mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Akkre
Ing. Petr Poštulka

chargé ď affaires a. i.
Poľská ľudová Ing. Josef Havlín 19. 10. 1988
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Portugalská Milan Mlčoušek 29. 2. 1984
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Rakúska republika Ing. Milan Rusňák, CSc. 8. 11. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Rumunská socialistická Dr. Ján Papp 20. 2. 1984
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Rwandská republika Ing. Anatol Demucký 19. 4. 1984

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Dáressaláme 

Senegalská republika Ing. Emil Michalík 29. 12. 1987
chargé ď affaires e. p.

Seychelská republika Ing. František Peňažka 6. 9. 1988
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Nairobi
Republika Sierra Leone Ing. Pavel Čeleda

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Konakry

Singapúrska republika Dr. Richard Král, CSc. 17. 7. 1974
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Djakarte 
Somálska demokratická Ing. Ján Schwarz 25. 10. 1988
republika chargé ď affaires e. p.
Spojené arabské Ing. Tomáš Strakoš
emiráty mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Kuvajte
Spojené štáty americké Doc. Dr. Miroslav Houštecký, CSc. 23. 6. 1986

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Spojené štáty mexické Jiří Kubka 30. 8. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
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Srílanská demokratická Dr. Zdeno Litavský 10. 1. 1983
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Stredoafrická Ľubomír Haluška
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Brazzaville        
Sudánska republika Přemysl Košťák 28. 12. 1987

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Surinamská republika Zdeněk Pulec 23. 1. 1986

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Caracase

Demokratická republika Ing. Miloslav Polanský 21. 7. 1986
ostrova sv. Tomáša mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
a Princovho ostrova so sídlom v Luande
Sýrska arabská Ing. Alois Řezník 28. 4. 1987
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Španielske kráľovstvo Jaromír Klabník 26. 1. 1989

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Švajčiarská konfe- Dr. Jan Straka 6. 11. 1986
derácia mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Švédske kráľovstvo Ing. Josef Krůžela, CSc. 29. 8. 1985

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
Zjednotená republika Ing. Anatol Demucký 19. 10. 1982
Tanzánia mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec  
Thajské kráľovstvo Ing. Jaroslav Richter 27. 6. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Rangúne

Michal Sorokáč 29. 12. 1986
chargé ď affaires a. i.

Republika Togo Ing. Ladislav Šobr 10. 4. 1985
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Akkre
Republika Trinidad Zdeněk Pulec 12. 3. 1985
a Tobago mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

so sídlom v Caracase
Tuniská republika Dr. Václav Jízdný, CSc. 4. 1. 1985

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Turecká republika PhDr. Ján Hlivka, DrSc. 15. 11. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Ugandská republika Ing. František Peňažka

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
so sídlom v Nairobi

Uruguajská východná JUDr. Zdeněk Pisk, CSc. 17. 7. 1988
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Spojené kráľovstvo Jan Fidler 30. 5. 1986
Veľkej Británie a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Severného Írska
Venezuelská republika Zdeněk Pulec 7. 6. 1984

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Vietnamská socia- Miroslav Kapoun 14. 2. 1987
listická republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Zairská republika František Blažek 14. 5. 1987

chargé ď affaires e. p.
Zambijská republika Libor Pelc 16. 11. 1988

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Zimbabwianska JUDr. Václav Jumr 11. 11. 1988
republika mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
ZSSR Jindřich Řehořek 3. 6. 1987

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec                  
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Generálne konzuláty a konzuláty
Austrálsky zväz Ing. Ján Zimovjan september 1985

generálny konzul, Sydney
Brazílska federatívna Ing. Ludvík Němec 13. 10. 1988
republika generálny konzul, Sao Paolo
Bulharská generálny konzul, Varna
ľudová republika
Čínska ľudová JUDr. Miloš Križko 29. 12. 1988
republika generálny konzul, Šanghaj
Indická republika Jaroslav Skokan 30. 9. 1982

úradujúci generálny konzul, Bombay
Ing. Július Jeztrebi 17. 11. 1988

úradujúci generálny konzul, Kalkata 
Socialistická fe- Karel Rúčka
deratívna repub- generálny konzul, Záhreb
lika Juhoslávie
Kanada Ing. František Rousek 11. 1988

generálny konzul, Montreal
Poľská ľudová Imrich Sedlák 18. 5. 1987
republika generálny konzul, Štetín

Rudolf Remiš 8. 4. 1986
generálny konzul, Katovice

Republika San Dr. František Novotný 30. 9. 1985
Marino generálny konzul so sídlom v Ríme
Rumunská socia- Karel Dostál
listická republika generálny konzul, Konstanca
Turecká republika Ing. Jan Šulc 4. 10. 1988

generálny konzul, Istanbul
Vietnamská RSDr. Jan Kus 29. 11. 1988
socialistická republika generálny konzul, Ho Či Minovo Mesto
ZSSR JUDr. Martin Kováč 7. 8. 1986

generálny konzul, Kyjev
Ing. Miroslav Pleskáč 21. 12. 1987

generálny konzul, Leningrad

Československé stále misie
USA – New York Doc. RSDr. Evžen Zápotocký, CSc., 8. 7. 1987
(Stála misia ČSSR pri OSN)
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Švajčiarsko – Ženeva Vratislav Vajnar, CSc.
(Stála misia ČSSR pri Úradovni
Spojených národov a ďalších medzinárodných
organizácií v Ženeve)
Rakúsko – Viedeň JUDr. Radislav Klein 12. 1988
(Stála misia ČSSR pri mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec
medzinárodných organizáciách vo Viedni)
Francúzsko – Paríž Kamil Lorenc 15. 7. 1985
(Stála misia ČSSR
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec pri UNESCO)
Západný Berlín Dr. Milan Havlásek 15. 7. 1986
(Vojenská misia ČSSR)
vedúci vojenskej misie
Belgicko – Brusel JUDr. Karel Lukáš 13. 3. 1989
(Stála misia ČSSR
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec pri Európskych
spoločenstvách)
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Kórejská ľudovo- Gen. mjr. ing. Ján Martinský 12. 1987
demokratická
republika
(Čs. delegácia pri
Dozornej komisii
neutrálnych štátov
v Panmundžone)

**Prameň: Dokumenty k československé zahraniční politice. Praha: Federální ministerstvo zahraničních věcí 1989,
ročník XXXVI. (1989), s.82-91.
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26. februára
– V Londýne boli podpísané Dohovory o okamžitej

[povojnovej] pomoci a prvej obnove pre ČSR. V mene
ČSR Dohovory podpísal J. Masaryk, v mene organizá-
cie UNRRA F. Leith-Ross. Vo vzťahu k ČSR nadobudli
Dohovory platnosť dňom podpisu.

29. júna  
– V Moskve bola podpísaná Zmluva medzi ČSR a ZSSR

o Zakarpatskej Ukrajine a Protokol k Zmluve. Na základe
Zmluvy bola Zakarpatská Ukrajina – niekdajšia súčasť
Československa – pričlenená k Sovietskemu zväzu.
V mene ČSR Zmluvu podpísal Z. Fierlinger a V. Cle-
mentis, v mene ZSSR V. Molotov. Dňa 24. augusta bol
na základe rozhodnutia prezidenta republiky vydaný
Ústavný dekrét o príprave vykonania Zmluvy medzi ČSR
a ZSSR o Zakarpatskej Ukrajine zo dňa 29. júna 1945.
Zmluva medzi ČSR a ZSSR o Zakarpatskej Ukrajine
nadobudla platnosť dňa 30. januára 1946.

13. júla
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi Úradom splno-

mocnenca pre dovoz a vývoz filmov a Sojuzintorgkinom
o dovoze sovietskych filmov do ČSR. Za československú
stranu Zmluvu podpísal Elbl, za sovietsku stranu
N. I. Bolšakov. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

21. októbra
– V Paríži bola podpísaná Úprava výmeny tovarov a pla-

tieb medzi ČSR a Francúzskom. V mene Československa
Úpravu podpísal H. Ripka, v mene Francúzska
G. Bidault. Úprava nadobudla platnosť dňa 1.
novembra 1945.

21. septembra
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi ČSR a Republi-

kou poľskou o repatriácii. V mene ČSR Dohovor podpí-
sal minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk, v mene
Republiky poľskej vyslanec RP v ČSR S. Wierblowski.
Dohovor nadobudol platnosť dňom podpisu.

1. novembra
– V Londýne bola uzavretá Dohoda medzi vládou česko-

slovenskou a vládou Jeho Veličenstva v Spojenom kráľo-
vstve o peňažných pohľadávkach a majetku v ČSR

a v Spojenom kráľovstve, ktoré boli podrobené zvláštnym
opatreniam preto, že ČSR bola obsadená nepriateľom.
V mene vlády ČSR Dohodu podpísal R. Kuráž, v mene
vlády Jeho Veličenstva v Spojenom kráľovstve E. Bevin.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 1. novembra 1945.

8. decembra  
– V Paríži bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi ČSR

a Francúzskou republikou. V mene ČSR Dohodu podpí-
sal V. Clementis, v mene Francúzskej republiky minis-
ter zahraničných vecí G. Bidault.
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24. januára
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi ČSR a Republi-

kou poľskou o leteckej doprave a Príloha k nemu. V mene
ČSR Dohovor podpísal Z. Augenthaler, v mene Repu-
bliky poľskej S. Wierblowski. Dohovor nadobudol plat-
nosť dňa 13. novembra 1947.

12. februára
– V Prahe bolo podpísané Dojednanie medzi ČSR a Repu-

blikou poľskou o vzájomnom vydaní majetku odvezeného
po započatí vojny. V mene ČSR Dojednanie podpísal
J.Masaryk, v mene Republiky poľskej S. Wierblowski.
Dojednanie nadobudlo platnosť dňom podpisu.

27. februára  
– V Budapešti boli podpísané: 1. Dohoda medzi ČSR

a Maďarskom o výmene obyvateľstva; 2. Dodatok
k Dohode medzi ČSR a Maďarskom o výmene obyvateľ-
stva. V mene ČSR uvedené dokumenty podpísal V. Cle-
mentis, v mene Maďarska J. Gyöngyösi. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 15. mája 1946.

11. apríla
– Vyhláškou ministra zahraničných vecí ČSR stratili

dňom 28. novembra 1945 právnu účinnosť colno-
sadzobné ustanovenia Dodatkového dohovoru z 30.
marca 1931 k Obchodnej a plavebnej zmluve medzi repu-
blikou Československou a Juhosláviou zo dňa 14.
novembra 1928 a dodatkových dohôd k nej zo dňa
10. novembra 1936 a 1. júla 1938.
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12. apríla
– V Moskve boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou ZSSR o vzájomných dodávkach tovarov; 2. Pro-
tokol medzi vládou ČSR a vládou ZSSR o poskytnutí
pomoci Československu dodávkou obilia. V mene vlády
ČSR Dohodu i Protokol podpísal H. Ripka, v mene
vlády ZSSR A. Mikojan. Obidva dokumenty nadobudli
platnosť dňom podpisu.

8. mája
– V Užhorode bol podpísaný Protokol o popise štátnej hra-

nice medzi ČSR a ZSSR stanovenej v dobe od novembra
1945 do apríla 1946.

9. mája  
– V Belehrade bola podpísaná Zmluva o priateľstve, vzá-

jomnej pomoci a mierovej spolupráci medzi ČSR a Fede-
ratívnou ľudovou republikou Juhosláviou. V mene ČSR
Zmluvu podpísal Z. Fierlinger, v mene Juhoslávie
J. Broz-Tito. Zmluva nadobudla platnosť dňom pod-
pisu.

24. mája
– Vo Varšave bolo podpísané Dojednanie o poštovom

a telegrafnom styku uzavreté medzi poštovými správami
ČSR a Poľskej republiky a Záverečný protokol k nemu.
Dojednanie nadobudlo platnosť dňa 1. júla 1946.

10. júla
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou ZSSR o práve opcie a vzájomného presídlenia
občanov českej a slovenskej národnosti žijúcich v ZSSR
na území bývalej Volyňskej gubernie a československých
občanov ukrajinskej, ruskej a bieloruskej národnosti, žijú-
cich na území ČSR. V mene vlády ČSR Dohodu podpí-
sal J. Horák, v mene vlády ZSSR S.Lozovskij. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

25. júla
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou ZSSR o zriadení leteckých ciest a Protokol k nej.
V mene vlády ČSR Dohodu podpísal J. Masaryk,
v mene vlády ZSSR V. Molotov. Dohoda nadobudla
platnosť dňom podpisu.

29. júla  
– V Prahe bola podpísaná Úprava výmeny tovaru

a úprava platieb medzi ČSR a Francúzskom. V mene
ČSR Úpravu podpísal Z. Augenthaler, v mene Fran-
cúzska R. Drouin. Úprava nadobudla účinnosť dňa 1.
augusta 1946.

16. októbra
– V Rio de Janeiro bola podpísaná Obchodná zmluva

medzi ČSR a republikou Spojených štátov brazílskych.
V mene ČSR Zmluvu podpísal V. Khek, v mene repu-
bliky Spojených štátov brazílskych Samuel de Souza
Leao Gracie. Zmluva nadobudla dočasnú platnosť dňa
15. novembra 1946.

7. novembra
– Výmenou nót bola uzavretá Dohoda medzi ČSR

a Novým Zélandom o vzájomnom uvoľnení sekvestrova-
ných peňažných pohľadávok. Dohoda nadobudla plat-
nosť dňa 25. novembra 1947.

18. novembra
– Medzinárodnú pôsobnosť nadobudla Obchodná

dohoda medzi republikou ČSR a kráľovstvom Afganistan-
ským, dojednaná v Berlíne dňa 21. októbra 1937.

20. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o reštitúciách medzi

ČSR a Francúzskom. V mene ČSR Dohodu podpísal Z.
Fierlinger, v mene Francúzska H. de Lageneste.

26. novembra
– V Moskve bol podpísaný Dohovor o československo-

sovietskom priamom železničnom styku. V mene ČSR
Dohovor podpísal minister dopravy ČSR I. Pietor,
v mene ZSSR minister dopravy ZSSR I. Kovalev. Doho-
vor nadobudol účinnosť dňom podpisu.

5. decembra
– V Ankare boli podpísané: 1. Obchodná dohoda medzi

ČSR a Tureckom; 2. Platobná dohoda medzi ČSR a Turec-
kom. V mene československej vlády Dohody podpísal
S. Miňovský, v mene vlády Turecka B. Sanus. Dohoda
nadobudla dočasnú platnosť dňa 15. decembra 1946.
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27. februára  
– V Bombaji bola uzavretá Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou indickou o peňažných pohľadávkach a majetku
v ČSR a Britskej Indii, ktoré boli podrobené zvláštnym
opatreniam preto, že ČSR bola obsadená nepriateľom.
V mene vlády ČSR Dohodu podpísal H. Klačko, v mene
vlády Britskej Indie S. Sen. Dohoda nadobudla platnosť
dňom podpisu.
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6. marca  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o kultúrnych stykoch

medzi ČSR a Belgickým kráľovstvom a Záverečný protokol
k nej. V mene ČSR Dohodu podpísal J. Masaryk,
v mene Belgického kráľovstva P. Spaak. Dohoda nado-
budla platnosť dňom podpisu.

10. marca  
– Vo Varšave boli podpísané: 1. Zmluva o priateľstve

a vzájomnej pomoci medzi ČSR a Poľskou republikou; 2.
Dodatkový protokol k Zmluve o priateľstve a vzájomnej
pomoci medzi ČSR a Poľskou republikou, ktorý bol inte-
grálnou súčasťou Zmluvy. V mene ČSR Zmluvu
i Dodatkový protokol podpísali K. Gottwald a J. Masa-
ryk, v mene Poľskej republiky J. Cyrankiewicz a Z.
Modzełewski. Zmluva nadobudla platnosť dňom pod-
pisu.

26. marca
– Prezident ČSR ratifikoval Obchodnú dohodu medzi ČSR

a Libériou, uzavretú v Paríži dňa 21. marca 1938.

27. apríla
– V Belehrade bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolu-

práci medzi ČSR a Federatívnou ľudovou republikou
Juhosláviou a Záverečný protokol k nej. V mene ČSR
Dohodu podpísal V. Clementis, v mene FĽRJ B. Ziherl.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 24. júla 1947.

20. júna
– V Sofii bola podpísaná Dohoda o kultúrnych a osveto-

vých stykoch medzi ČSR a Ľudovou republikou Bulhar-
skou. V mene ČSR Dohodu podpísal V. Clementis,
v mene Ľudovej republiky bulharskej minister infor-
mácií a umenia Kazasov. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 23. apríla 1948.

2. júla
– V Buenos Aires bola podpísaná Obchodná a finančná

dohoda medzi ČSR a Argentínou. Dočasnú platnosť
nadobudla 15 dní po podpise.

4. júla 
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohovor medzi ČSR a Poľ-

skou republikou o hospodárskej spolupráci; 2. Obchodná
zmluva medzi ČSR a Poľskou republikou a Záverečný pro-
tokol k nej; 3. Platobná dohoda medzi ČSR a Poľskou
republikou; 4.Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSR
a Poľskou republikou; 5. Dohoda medzi ČSR a Poľskou
republikou o vedecko-technickej spolupráci. Dokumenty
uvedené pod č. 1 a 2 podpísal v mene ČSR J. Masaryk
a H. Ripka, v mene Poľskej republiky. H. Minc, S. Wier-

blovski a splnomocnený minister A. Rose. Dohovor
i Zmluva nadobudli platnosť dňa 7. decembra 1948.
Platobnú dohodu podpísali v mene ČSR H. Ripka,
J. Masaryk, J. Janda a E. Löbl, v mene Poľskej republiky
H. Minc, S. Wierblowski a A. Rose. Dohoda nadobudla
platnosť dňom podpisu. Kultúrnu dohodu v mene ČSR
podpísal minister školstva a kultúry ČSR J. Stránský
a J. Masaryk, v mene Poľskej republiky minister osvety
S. Skrzeszewski a poľský veľvyslanec v ČSR S. Wier-
błowski. Platnosť nadobudla dňa 2. júla 1948.

5. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi ČSR a Rumunským kráľovstvom. V mene ČSR
Dohodu podpísal J. Masaryk, v mene Rumunska
O. Livezeanu. Dohoda nadobudla platnosť dňa 8. apríla
1948.

27. novembra
– Výmenou nót bola v Caracase uzavretá Obchodná

zmluva medzi ČSR a Spojenými štátmi venezuelskými.
Účinnosť nadobudla dňa 12. decembra 1947.

28. novembra   
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR a vlá-

dou ZSSR o karanténe a ochrane poľnohospodárskych
rastlín pred škodcami a chorobami. V mene vlády ČSR
Dohodu podpísal V. Clementis, v mene vlády ZSSR
M. Bodrov. Dohoda nadobudla platnosť dňa 4. sep-
tembra 1948.

1. decembra
– V Paríži bol podpísaný Dohovor medzi ČSR a Francúz-

skou republikou o zaopatrovacích platbách pre prípad
úmrtia alebo invalidity obetiam vojny z roku 1939-1945.
Dohovor nadobudol platnosť dňa 1. novembra 1949.

11. decembra  
– V Moskve boli podpísané: 1. Zmluva o obchode a plavbe

medzi ČSR a ZSSR a Príloha k nej (O právnom posta-
vení obchodného zastupiteľstva ZSSR v ČSR). V mene
ČSR Zmluvu podpísal H. Ripka a J. Horák, v mene
ZSSR A. Mikojan. Zmluva nadobudla platnosť dňa 15.
júna 1948. Týmto dňom stratila platnosť Obchodná
a plavebná zmluva medzi ČSR a ZSSR zo dňa 25. marca
1935; 2. Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi
ČSR a ZSSR. V mene ČSR Dohodu podpísal H. Ripka,
v mene ZSSR A. Mikojan. Platnosť nadobudla dňom
podpisu; 3. Dohoda o výmene tovaru a platbách medzi
ČSR a ZSSR. V mene ČSR Dohodu podpísal H. Ripka,
v mene ZSSR A. Mikojan. Dohoda nadobudla účinnosť
dňa 1. januára 1948.
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5. februára (a 4. marca)
– Výmenou nót zo dňa 5. februára a 4. marca 1948 bola

v Kodani uzavretá Obchodná dohoda medzi ČSR a Dán-
skym kráľovstvom. Dohoda nadobudla dočasnú platnosť
dňa 30. apríla 1948. Prezident republiky Dohodu ratifi-
koval dňa 6. septembra 1948.

4. marca 
– Výmenou nót bola v Osle uzavretá Obchodná dohoda

medzi ČSR a Nórskym kráľovstvom. Dohoda nadobudla
dočasnú platnosť dňa 20. apríla 1948. Prezident repu-
bliky Dohodu ratifikoval dňa 6. septembra 1948.

4. marca (a 6. apríla)
– Výmenou nót bola v Prahe uzavretá Obchodná dohoda

o valorizácii zmluvných colných sadzieb medzi ČSR
a Španielskom. Dohoda nadobudla dočasnú platnosť
dňa 20. apríla 1948. Prezident republiky Dohodu ratifi-
koval dňa 6. septembra 1948.

10. marca
– V Prahe bolo podpísané Vyhlásenie, vymenené medzi

ČSR a Belgickom, o vzájomnom bezplatnom vydávaní
odpisov listín osobného stavu, žiadaných v záujme admi-
nistratívnom a na prospech osôb nemajetných. V mene
ČSR Vyhlásenie podpísal prednosta odboru čs. minis-
terstva zahraničných vecí O. Pára v mene Belgicka
vyľvyslanec Belgického kráľovstva v ČSR H. Carton de
Wiart. Platnosť nadobudlo 30 dní po podpise.

23. marca (a 27. marca)
– Výmenou nót z 23. a 27. marca bola vo Varšave uza-

vretá Dohoda o valorizácii československých zmluvných
colných sadzieb medzi ČSR a Poľskou republikou.
Dohoda nadobudla dočasnú platnosť dňa 20. apríla
1948.

– V Berne bol podpísaný Piaty dodatkový protokol
k obchodnej zmluve uzavretej dňa 16. februára 1927
medzi Švajčiarskom a ČSR. V mene ČSR Protokol pod-
písal Andriál, v mene Švajčiarska Troendle. Dočasnú
platnosť nadobudol dňa 20. apríla 1948.

5. apríla
– Vo Varšave boli podpísané: 1. Dohovor medzi ČSR a Poľ-

skou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky
a správy a Záverečný protokol k nemu; 2. Dohovor medzi
ČSR a Poľskou republikou o sociálnom poistení a Záve-
rečný protokol k nemu. V mene ČSR Dohovory podpísal

E. Erban, v mene Poľskej republiky K. Rusinek. Doho-
vory nadobudli platnosť dňa 1. októbra 1948.

7. apríla
– Výmenou nót bola v Canberre uzavretá Obchodná

dohoda o valorizácii niektorých zmluvných colných
sadzieb medzi ČSR a Austrálskym súštátím. Dohoda
nadobudla dočasnú platnosť dňa 20.apríla 1948.

– Výmenou nót bola v Prahe uzavretá Dohoda o valorizá-
cii československých zmluvných colných sadzieb medzi
československou vládou a gréckou vládou. Dohoda nado-
budla dočasnú platnosť dňa 20. apríla 1948.

10. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dodatková dohoda k obchodnej

a plavebnej zmluve československo-juhoslovanskej zo dňa
14. novembra 1928. V mene ČSR Dohodu podpísal
prednosta národohospodárskeho odboru ministerstva
zahraničných vecí R. Bystrický, v mene FĽRJ veľvysla-
nec FĽRJ v ČSR D. Černej. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 1. októbra 1948.

23. apríla  
– V Prahe bola podpísaná Zmluva o priateľstve, spolupráci

a vzájomnej pomoci medzi ČSR a Bulharskou ľudovou
republikou. V mene ČSR Zmluvu podpísal K. Gottwald
a V. Clementis, v mene BĽR G. Dimitrov. Zmluva nado-
budla platnosť dňom podpisu.

25. apríla 
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o dočasnej úprave hos-

podárskych stykov medzi ČSR a Bulharskou ľudovou repu-
blikou. V mene ČSR Dohodu podpísal V. Clementis,
v mene BĽR V. Kolarov. Dohoda nadobudla dočasnú
platnosť dňa 9. mája 1948.

18. mája
– V Prahe bola podpísaná Dodatková dohoda k Obchod-

nému dohovoru medzi ČSR a Francúzskom zo dňa 2. júla
1928. V mene ČSR Dohodu podpísal minister zahranič-
ných vecí ČSR V. Clementis, v mene Francúzska veľvy-
slanec Francúzskej republiky v ČSR M. Dejean.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 1. decembra 1949.

8. júna
– Bola vydaná vyhláška ministra zahraničných vecí ČSR

o predvojnových dvojstranných zmluvách, dojedna-
ných s Bulharskom, Maďarskom, Rumunskom a Talian-
skom, ktoré podľa mierových zmlúv zo dňa
10. februára 1947 boli ponechané v platnosti alebo
obnovené.
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24. júna
– V Haagu bola podpísaná Dodatková dohoda k Obchod-

nej dohode medzi ČSR a Holandskom zo dňa 20. januára
1923. V mene vlády ČSR Dodatkovú dohodu podpísal
P. Wellner, v mene vlády Holandského kráľovstva H.
v. Boetselaer. Dodatková dohoda nadobudla dočasnú
platnosť dňa 20. apríla 1948.

3. júla
– V Bruseli bola podpísaná Dodatková dohoda k obchod-

nej zmluve medzi ČSR a Hospodárskou úniou belgicko-
luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925. V mene ČSR
Dohodu podpísal D. Rakšány, v mene Hospodárskej
únie belgicko-luxemburskej M. Suetens. Dohoda nado-
budla dočasnú platnosť dňa 20. apríla 1948.

21. júla  
– V Bukurešti boli podpísané: 1. Zmluva o priateľstve, spo-

lupráci a vzájomnej pomoci medzi ČSR a Rumunskou
ľudovou republikou. V mene ČSR Zmluvu podpísal
A. Zápotocký a V. Clementis, v mene RĽR P. Groza
a A. Paukerová. Zmluva nadobudla platnosť dňom pod-
pisu; 2. Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov
medzi ČSR a Rumunskou ľudovou republikou. V mene
ČSR Dohodu podpísal V. Clementis, v mene RĽR
A. Paukerová. Dohoda nadobudla dočasnú platnosť 14
dní po jej podpise.

2. septembra
– Vo Varšave bolo podpísané Dojednanie o poštovej a tele-

komunikačnej službe medzi poštovými správami ČSR
a Poľskej republiky a Záverečný protokol k nemu. V
mene ČSR Dojednanie podpísal minister pôšt
A. Neuman, v mene Poľskej republiky minister pôšt
a telegrafov W. Szymanowski. Platnosť nadobudlo dňa
1. novembra 1948. Týmto dňom stratilo platnosť Dojed-
nanie o poštovej, telegrafnej a telefónnej službe medzi
poštovými správami ČSR a Poľskej republiky, podpí-
sané vo Varšave dňa 24. mája 1946.

11. septembra
– V Sofii bol podpísaný Dohovor medzi ČSR a Bulharskou

ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky
a správy a Záverečný protokol k nemu. V mene ČSR
Dohovor podpísal E. Erban, v mene BĽR Z. Mitovski.
Dohovor nadobudol platnosť dňa 1. apríla 1949.

12. októbra
– V Paríži bol popísaný Dohovor medzi ČSR a Francúz-

skou republikou o sociálnej bezpečnosti s Dodatkovou
dohodou, Zvláštnym a Záverečným protokolom k nemu.

Prezident ČSR ratifikoval uvedené dokumenty dňa 15.
februára 1949. Platnosť nadobudli dňa 1. júla 1949.

19 4 9

21. januára
– Vo Varšave bola podpísaná Zmluva medzi ČSR a Poľskou

republikou o vzájomných právnych stykoch v občianskych
a trestných veciach a Dodatkový protokol k nej. V mene
ČSR Zmluvu podpísal minister spravodlivosti ČSR
A. Čepička, v mene Poľskej republiky minister spravod-
livosti H. Świątkowski. Platnosť nadobudla dňa
10. apríla 1949.

22. januára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSR a Poľskou

republikou o ochrane poľnohospodárskych rastlín pred
škodcami a chorobami. V mene ČSR Dohodu podpísal
minister zahraničných vecí ČSR V. Clementis, v mene
Poľskej republiky poľský veľvyslanec v ČSR
J. Olszewski. Dohoda nadobudla platnosť dňa 1. sep-
tembra 1949.

1. apríla
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi ČSR a Bulhar-

skou republikou o sociálnom poistení a Záverečný proto-
kol a Dodatkový protokol k nemu. Uvedené dokumenty
nadobudli platnosť dňa 1. októbra 1949.

16. apríla  
– V Budapešti bola podpísaná Zmluva o priateľstve, spolu-

práci a vzájomnej pomoci medzi ČSR a Maďarskou repu-
blikou. V mene ČSR Zmluvu podpísal A. Zápotocký
a V. Clementis, v mene Maďarskej republiky I. Dobi
a L. Rajk. Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu.

23. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o dočasnej úprave hos-

podárskych stykov medzi ČSR a Maďarskou republikou
a Príloha k nej (O právnom postavení obchodných
zastupiteľstiev). V mene ČSR Dohodu podpísal
R. Bystrický, v mene Maďarskej republiky E. Bolgár.
Dohoda nadobudla dočasnú platnosť 14 dní po pod-
pise.

5. mája
– V Prahe bol podpísaný Protokol o dobrovoľnom presíd-

lení občanov poľskej národnosti z východného Slovenska
do Poľska.
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6. mája
– V Helsinkách bola podpísaná Dohoda o dočasnej

úprave hospodárskych stykov medzi ČSR a Fínskou repu-
blikou. V mene ČSR Dohodu podpísal K. Dufek, v mene
Fínskej republiky U. Takki. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 31. októbra 1949.

15. júla
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi ČSR a Poľskou

republikou o prenájme plôch v štětínskom prístave.
V mene ČSR Dohovor podpísal minister zahraničných
vecí ČSR V. Clementis, v mene Poľskej republiky poľský
veľvyslanec v RČS L. Borkowicz.

4. októbra  
– ČSR vypovedala Zmluvu o priateľstve, vzájomnej pomoci

a mierovej spolupráci medzi ČSR a Federatívnou ľudovou
republikou Juhosláviou, podpísanú v Belehrade dňa
9. mája 1946.

4. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSR a Holand-

skom o holandských záujmoch dotknutých v ČSR znárod-
nením, konfiškáciou a národnou správou.

9. novembra
– V Mexiko City bola podpísaná Obchodná zmluva medzi

ČSR a Spojenými štátmi mexickými. Zmluva sa vykoná-
vala odo dňa 9. novembra 1949.

19 5 0

17. novembra
– Vo Varšave bol podpísaný Dohovor o zdravotníckej spo-

lupráci medzi ČSR a Poľskou republikou. V mene ČSR
Dohovor podpísal splnomocnený minister R. Slánsky,
v mene Poľskej republiky minister zdravotníctva
T. Michejda.

19 5 1

6. marca
– V Budapešti bola podpísaná Zmluva medzi ČSR

a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci
v občianskych a trestných veciach a Záverečný protokol
k nej. V mene ČSR Zmluvu podpísal Š. Rais, v mene
MĽR Dr. Molnár. Zmluva nadobudla platnosť dňa
10. novembra 1951.

5. apríla
– V Bukurešti bola podpísaná československo-rumunská

Dohoda o poštovom, telefónnom a telegrafnom styku.
Za československú stranu Dohodu podpísal minister
pôšt ČSR A. Neuman, za rumunskú stranu minister
pôšt a telekomunikácií W. Roman.

21. apríla 
– Vo Varšave bola podpísaná československo-poľská

Dohoda o výplate dávok z jedného štátu oprávneným oso-
bám, ktoré bývajú v druhom štáte. Za československú
stranu Dohodu podpísal námestník ministra práce
a sociálnej starostlivosti B. Levčík, za poľskú stranu
námestník ministra práce a sociálnej starostlivosti
S. Zawadzki.

19 5 2

6. mája  
– V Pekingu bola podpísaná Dohoda medzi ČSR a Číns-

kou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci. Platnosť
nadobudla dňa 18. septembra 1952.

12. júla
– V Bejrúte bola podpísaná Obchodná dohoda medzi ČSR

a Libanonskou republikou. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 27. marca 1953.

30. júla
– V Damasku bola podpísaná Obchodná dohoda medzi

ČSR a Sýrskou republikou. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 27. marca 1953.

30. septembra
– V Bruseli bola podpísaná Dohoda medzi ČSR na strane

jednej a Belgickom a Luxemburským veľkovojvodstvom
na strane druhej o odškodnení niektorých belgických
a luxemburských záujmov v ČSR.

31. októbra
– V Bukurešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR

a Rumunskou ľudovou republikou o ochrane poľnohospo-
dárskych rastlín pred škodcami a chorobami. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 25. februára 1953.

19 5 3

16. júna
– Výmenou nót bol Prahe dojednaný Doplnok k Dohode

uzavretej medzi vládou ČSR a vládou ZSSR o karanténe
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a ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami
a chorobami zo dňa 28. novembra 1947. Doplnok bol
schválený uznesením vlády ČSR zo dňa 28. júla 1953.

18. augusta
– V Pekingu bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnej spolu-
práci v odbore ochrany poľnohospodárskych rastlín pred
škodcami a chorobami. V mene vlády ČSR Dohodu pod-
písal F. Komzala, v mene vlády ČĽR Li Šu Čen. Dohoda
nadobudla platnosť dňom podpisu.

24. novembra
– V Berne bola podpísaná Obchodná zmluva medzi ČSR

a Švajčiarskou konfederáciou a Záverečný protokol
k Zmluve. Zmluva nadobudla platnosť dňa
28. augusta 1954.

19 5 4

13. apríla
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSR a Bulhar-

skou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych
a trestných veciach. Zmluva nadobudla platnosť dňa
16. decembra 1954.

29. mája
– Vo Varšave bolo podpísané Dojednanie o telekomuni-

kačnej službe medzi ministerstvom spojov ČSR a minister-
stvom pôšt a telegrafov Poľskej ľudovej republiky.
Za československú stranu Dojednanie podpísal minis-
ter spojov A. Neuman, za poľskú stranu minister pôšt
a tegrafov W. Szymanowski. Dojednanie nadobudlo
platnosť dňa 1. januára 1955.

21. decembra
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda o poskytnutí hospo-

dárskej a technickej pomoci Československou republikou
Kórejskej ľudovodemokratickej republike v rokoch 1954 –
1960; 2. Dohoda medzi vládou ČSR a vládou KĽDR o vzá-
jomnom poskytnutí úveru na platby neobchodnej povahy
a o spôsobe vykonávania týchto platieb; 3. Úverová
dohoda medzi ČSR a KĽDR.

19 5 5

27. januára
– Vo Viedni bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR

a Rakúskou spolkovou vládou o úprave dunajskej plavby.

20. mája
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o telegrafnej a telefo-

nickej službe medzi ČSR a KĽDR.

6. septembra
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi vládou ČSR a vlá-

dou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom
ruchu. V mene vlády ČSR Dohovor podpísal K. Zeman,
v mene vlády PĽR Z. Kulczycki. Dohovor nadobudol
platnosť dňa 22. apríla 1956.

19. septembra  
– V Prahe bola podpísaná Ochodná dohoda medzi ČSR

a Egyptom. 3. októbra vydala vláda ČSR osobitné vyhlá-
senie k podpísaniu československo-egyptskej obchod-
nej dohody.

23. septembra
– V Prahe bol podpísaný Protokol medzi vládou ČSR a vlá-

dou Poľskej republiky o vytýčení československo-poľských
štátnych hraníc.

30. septembra
– Vo Varšave boli dojednané: 1. Prvý dodatkový protokol

k Dohovoru medzi ČSR a Poľskou ľudovou republikou
o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy zo dňa
5. apríla 1948; 2. Prvý dodatkový protokol k Dohovoru
medzi ČSR a Poľskou ľudovou republikou o sociálnom
poistení zo dňa 5. apríla 1948. Dokument uvedený pod
č. 1 podpísal v mene ČSR E. Erban, v mene PĽR S..
Zavadzki. Obidva dokumenty nadobudli platnosť dňa
27. februára 1957.

19 5 6

13. januára  
– V Prahe bola podpísaná Dopravná dohoda medzi ČSR

a Poľskou ľudovou republikou. V mene ČSR Dohodu
podpísal A. Pospíšil, v mene PĽR M. Popiel. Platnosť
nadobudla dňa 14. septembra 1956.

11. februára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSR a Federatív-

nou ľudovou republikou Juhoslávie o vyrovnaní otvore-
ných majetkových otázok. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 20. decembra 1956.

28. februára
– V Belehrade bola podpísaná Dohoda medzi ČSR a Fede-

ratívnou ľudovou republikou Juhoslávie o leteckej
doprave.
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24. mája
– Výmenou nót (11. a 24. mája 1956) bola v Prahe uza-

vretá Dohoda o zrušení vízovej povinnosti na diploma-
tické, služobné a zvláštne pasy medzi vládou ČSR a vlá-
dou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

5. júla 
– V Prahe bola podpísaná Zmluva o priateľstve medzi ČSR

a Mutavakilijským kráľovstvom Jemenu. V mene vlády
ČSR Zmluvu podpísal predseda vlády V. Široký, v mene
vlády Mutavakilijského kráľovstva Jemenu Sajf ul-
Islam Mohammed Al-Badr.

24. augusta
– V Berlíne bola dojednaná Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci
a vzájomnej pomoci v odbore colníctva. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 4. decembra 1956.

11. septembra
– V Prahe boli podpísané: 1. Zmluva medzi ČSR a Nemec-

kou demokratickou republikou o právnych stykoch
v občianskych, rodinných a trestných veciach a Záverečný
protokol k nej; 2. Dohoda medzi vládou ČSR a vládou
Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na poli
sociálnej politiky a Záverečný protokol k nej. Zmluva
nadobudla platnosť dňa 5. júla 1957, Dohoda nado-
budla platnosť dňa 16. januára 1957.

6. októbra
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi vládou ČSR a vlá-

dou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri
živelných pohromách. V mene vlády ČSR Dohovor pod-
písal V. David, v mene vlády NDR B. Koenen. Dohovor
nadobudol platnosť dňa 20. decembra 1956.Výmenou
nót zo dňa 17. mája 1963 a 28. mája 1963 bola dohod-
nutá zmena článku II Dohovoru. Zmena nadobudla
platnosť dňa 28. mája 1963.

13. októbra
– V Prahe boli podpísané: 1. Zmluva medzi ČSR

a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štát-
nych hraniciach a Záverečný protokol k nej; 2. Dohoda
medzi vládou ČSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky
o hraničných splnomocnencoch a Záverečný protokol
k nej. Zmluva nadobudla platnosť dňa 10. februára
1958, Dohoda nadobudla platnosť dňa 4. júla 1957.

26. októbra
– Výmenou nót bola v Prahe podpísaná Dohoda o pošto-

vej službe medzi ČSR a Juhosláviou.

19 5 7  

25. januára
– V Prahe bol dojednaný Dohovor medzi ČSR a Bulhar-

skou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej
politiky. Dohovor nadobudol platnosť dňa 1. augusta
1957.

29. januára
– V Belehrade bola podpísaná Dohoda o spolupráci

v oblasti kultúry, školstva a osvety medzi vládou ČSR
a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 28. novembra 1957.

13. februára  
– V Londýne bol podpísaný Protokol o obnovení normál-

nych stykov medzi ČSR a Japonským cisárstvom. Okrem
normalizácie vzájomných diplomatických vzťahov zna-
menal i ukončenie vojnového stavu medzi oboma
štátmi, pretrvávajúceho od skončenia druhej svetovej
vojny. Protokol nadobudol platnosť dňa 8. mája 1957.

12. marca
– Bola podpísaná Dohoda medzi ČSR a Belgickým kráľo-

vstvom o leteckej doprave.

20. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o poskytnutí úveru Poľ-
skej ľudovej republike na zaplatenie československých
dodávok strojov a strojového zariadenia. Platnosť nado-
budla dňom podpisu s účinnosťou od 1. januára 1957.

27. marca  
– V Pekingu bola podpísaná Zmluva o priateľstve a spolu-

práci medzi ČSR a Čínskou ľudovou republikou. V mene
ČSR Zmluvu podpísal V. Široký, v mene ČĽR Čou En-
laj. Zmluva nadobudla platnosť dňa 1. augusta 1957.

8. apríla
– V Ulánbátare boli podpísané: 1. Zmluva o priateľstve

a vzájomnej spolupráci medzi ČSR a Mongolskou ľudovou
republikou; 2. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSR
a Mongolskou ľudovou republikou. V mene ČSR Zmluvu
podpísal V. Široký, v mene MoĽR J. Cedenbal. Dohodu
podpísal minister zahraničných vecí ČSR V. David
a minister kultúry MoĽR S. Sosorbaram. Zmluva nado-
budla platnosť dňa 1. augusta 1957, Dohoda nadobudla
platnosť dňom podpisu.
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30. apríla
– V Prahe bola dojednaná Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci a vzá-
jomnej pomoci v odbore colníctva. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 25. júna 1957.

2. mája
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi ČSR a Rumuns-

kou ľudovou republikou o spolupráci v sociálnych otáz-
kach a Záverečný protokol k nemu. Dohovor nadobudol
platnosť dňa 20. marca 1958.

6. mája
– V Káhire bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou Egyptskej republiky o vedeckej a technickej spo-
lupráci. Dohoda nadobudla platnosť dňa 13. januára
1958.

7. mája
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o vytvorení českoslo-
vensko-poľského výboru pre hospodársku spoluprácu.

22. mája
– V Belehrade boli podpísané: 1. Dohovor o spolupráci

na poli sociálnej politiky medzi ČSR a Federatívnou ľudo-
vou republikou Juhoslávie. Dohovor nadobudol platnosť
dňa 28. decembra 1957; 2. Dohovor medzi ČSR a FĽRJ
o sociálnom poistení. V mene ČSR Dohovor podpísal E.
Erban, v mene FĽRJ Z. Has. Dohovor nadobudol plat-
nosť dňa 1. decembra 1957; 3. Správna dohoda o vykoná-
vaní Dohovoru medzi ČSR a FĽRJ o sociálnom poistení.
Za československú stranu Dohodu podpísal K. Citte-
bart, A. Merta a V. Orel, za juhoslovanskú stranu
T. Vuješević. Dohoda nadobudla platnosť dňa 1.
decembra 1957

24. mája
– V Berlíne bola podpísaná Konzulárna zmluva medzi

ČSR a Nemeckou demokratickou republikou. Zmluva
nadobudla platnosť dňa 18. februára 1958.

9. júna
– V Bukurešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou Rumunskej ľudovej republiky o spolupráci
na veterinárnom úseku. V mene vlády ČSR Dohodu
podpísal prof. Kunz, v mene vlády RĽR V. Gligor.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 9. októbra 1963.
Vyhláškou ministra zahraničných vecí zo dňa 25. marca
1968 bola nanovo upravená platnosť Dohody.

6. júla
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi ČSR a ZSSR

o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok
súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukra-
jinskou sovietskou socialistickou republikou. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 8. januára 1958.

31. augusta
– V Moskve bola podpísaná Zmluva medzi ČSR a ZSSR

o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných
veciach.

5. októbra
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohovor medzi ČSR a ZSSR

o úprave štátneho občianstva osôb s dvojakým občian-
stvom; 2. Konzulárny dohovor medzi ČSSR a ZSSR.
Obidva Dohovory nadobudli platnosť dňa 21. júla 1958.

17. októbra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou ZSSR o vzájomnej výmene študentov a ašpiran-
tov pre štúdium na vysokých školách a vedecko-výskum-
ných ústavoch. Dohoda nadobudla platnosť dňa
14. januára 1958.

19. októbra
– V Káhire bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi ČSR a Egyptskou republikou. V mene vlády ČSR
Dohodu podpísal A. Karpíšek, v mene vlády Egyptskej
republiky Alí Sabrí. Dohoda nadobudla platnosť dňa
24. marca 1958.

4. decembra
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi vládou ČSR a vlá-

dou ZSSR o spolupráci v zdravotníctve. Dohovor nado-
budol platnosť dňa 28. apríla 1958.

19 5 8

31. januára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSR a Poľskou

ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave.
V mene ČSR Dohodu podpísal minister dopravy ČSR
F. Vlasák, v mene PĽR minister dopravy R. Strzelecki.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 31. mája 1958.

21. marca
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi vládou ČSR a vlá-

dou Poľskej ľudovej republiky o vodnom hospodárstve
na hraničných vodách. V mene vlády ČSR Dohovor
podpísal predseda Ústrednej správy vodného hospo-
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dárstva ČSR Č. Štoll, v mene vlády PĽR štátny podta-
jomník ministerstva plavby a vodného hospodárstva
J. Grochulski.

25. marca
– V Bukurešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou Rumunskej ľudovej republiky o zdravotníckej
spolupráci.

29. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSR a Poľskou

ľudovou republikou o vysporiadaní nevysporiadaných
majetkových otázok. V mene ČSR Dohodu podpísal
minister financií ČSR J. Ďuriš, v mene PĽR minister
financií T. Dietrich. Dohoda nadobudla platnosť dňa
9. januára 1959.

1. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSR a ZSSR

o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 9. júla 1958.

8. mája
– Bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR a vládou

Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej
pomoci v odbore colníctva. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 22. septembra 1958.

13. júna  
– Vo Varšave bola podpísaná Zmluva medzi ČSR a Poľskou

ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc.
V mene ČSR Zmluvu podpísal minister zahraničných
vecí ČSR V. David, v mene PĽR minister zahraničných
vecí A. Rapacki. Zmluva nadobudla platnosť dňa 14.
februára 1959.

26. júna
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSR a Nemec-

kou demokratickou republikou o predĺžení prioritných
lehôt v odbore vynálezov a ochranných známok. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 16. decembra 1958.

5. septembra
– V Moskve boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou ZSSR o podmienkach vysielania českosloven-
ských odborníkov do ZSSR a sovietskych odborníkov
do ČSR za účelom poskytnutia technickej pomoci a iných
služieb; 2. Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR
o podmienkach výrobno-technického zaškoľovania česko-
slovenských a sovietskych odborníkov a robotníkov.

25. októbra
– V Prahe boli podpísané: 1. Zmluva medzi ČSR

a Rumunskou ľudovou republikou o právnej pomoci
v občianskych, rodinných a trestných veciach; 2. Dohoda
medzi vládou ČSR a vládou Rumunskej ľudovej republiky
o kultúrnej spolupráci. Zmluva nadobudla platnosť dňa
20. apríla 1959, Dohoda nadobudla platnosť dňa 26.
januára 1959.

25. novembra 
– Vo Varšave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájom-
nej pomoci v odbore colníctva. V mene vlády ČSR
Dohodu podpísal S. Saur, v mene vlády PĽR Konar-
zewski. Dohoda nadobudla platnosť dňa 27. apríla
1959.

14. decembra  
– V Bagdade boli podpísané: 1. Obchodná dohoda medzi

ČSR a Irackou republikou; 2. Protokol o vedeckej a tech-
nickej spolupráci medzi ČSR a Irackou republikou. Uve-
dené dokumenty nadobudli platnosť dňa 13. februára
1961.

19 5 9   

16. januára
– V Prahe boli podpísané: 1. Konzulárny dohovor medzi

ČSR a Albánskou ľudovou republikou; 2. Zmluva medzi
ČSR a Albánskou ľudovou republikou o právnej pomoci
v občianskych, rodinných a trestných veciach. V mene
ČSR Dohovor podpísal minister zahraničných vecí
V. David, v mene AĽR minister zahraničných vecí
M. Štylla. Dohovor nadobudol platnosť dňa 28. apríla
1960. V mene ČSR Zmluvu podpísal minister spravod-
livosti V. Škoda, v mene AĽR M. Štylla. Zmluva nado-
budla platnosť dňa 28. mája 1960.

30. januára
– V Budapešti bol podpísaný Dohovor medzi ČSR

a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci na poli
sociálnej politiky. V mene ČSR Dohovor podpísal pred-
seda Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia E.
Erban, v mene MĽR minister práce Ö. Kisházi. Dohovor
nadobudol platnosť dňa 1. decembra 1959.

7. februára  
– V Káhire bola podpísaná Zmluva o obchode a plavbe

medzi ČSR a Zjednotenou arabskou republikou. V mene
ČSR Zmluvu podpísal námestník ministra zahranič-
ného obchodu Jarodslav Kohout, v mene Zjednotenej
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arabskej republiky ústredný minister hospodárstva
Abdel Moneim El Kaissouni. Zmluva sa predbežne
vykonávala odo dňa podpisu, platnosť nadobudla dňa
23. apríla 1960.

27. marca
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSR

a Maďarskou ľudovou republikou. V mene ČSR Dohovor
podpísal prvý námestník ministra zahraničných vecí
A. Gregor, v mene MĽR maďarský veľvyslanec v ČSR
J. Gábor. Dohovor nadobudol platnosť dňa
20. decembra 1959.

8. apríla
– Vo Varšave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na veteri-
nárnom úseku. V mene vlády ČSR Dohodu podpísal
námestník ministra poľnohospodárstva a lesného hos-
podárstva ČSR F. Korda, v mene vlády PĽR námestník
ministra poľnohospodárstva S. Gucwa. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 1. júla 1959.

7. mája
– V Bagdade bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolu-

práci medzi ČSR a Irackou republikou. V mene ČSR
Dohodu podpísal minister školstva a kultúry
F. Kahuda, v mene Irackej republiky minister výchovy
Muhiddin Abdul Hamid. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 2. septembra 1959.

7. mája (a 13. júla)
– Výmenou nót bola v Moskve (13. júla) podpísaná

Dohoda medzi ČSR a ZSSR o vysporiadaní zostávajúcich
majetkových a finančných otázok vzniknutých pred
9. májom 1945.

27. mája
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSR

a Bulharskou ľudovou republikou. V mene ČSR Dohovor
podpísal minister zahraničných vecí V. David, v mene
BĽR minister zahraničných vecí K. Lukanov. Dohovor
nadobudol platnosť dňa 25. apríla 1960.

4. júna 
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi vládou ČSR a vlá-

dou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci
v oblasti zdravotníctva. Dohovor nadobudol platnosť
dňom podpisu.

– V Berne bol podpísaný Dohovor medzi ČSR a Švajčiars-
kou konfederáciou o sociálnom zabezpečení. Dohovor
nadobudol platnosť dňa 1. decembra 1959.

4. júla
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi ČSR a Poľskou

ľudovou republikou o pohraničnom styku. V mene ČSR
Dohovor podpísal námestník ministra vnútra J. Kotal,
v mene PĽR námestník ministra vnútra J. Hibner.
Dohovor nadobudol platnosť dňa 12. apríla 1960.

7. júla
– V Novom Dillí bola podpísaná Dohoda medzi ČSR

a Indickou republikou o kultúrnej spolupráci. V mene
ČSR Dohodu podpísal československý veľvyslanec
v Indii J. Nosek, v mene Indickej republiky minister
vedeckého výskumu a kultúrnych záležitostí Humayun
Kabir. Dohoda nadobudla platnosť dňa 10. júla 1960.

14. augusta
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSR a Zjednote-

nou arabskou republikou o leteckých službách. V mene
vlády ČSR Dohodu podpísal K. Štekl, v mene vlády
Zjednotenej arabskej republiky Mohamed Soliman El
Hakim. Dohoda nadobudla platnosť dňa 25. októbra
1959.

18. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o jednotnom
colnom uzáverovom poriadku pre labské lode. V mene
vlády ČSR Dohodu podpísal vedúci Ústrednej colnej
správy S. Saur, v mene vlády NDR vedúci Úradu pre clo
a kontrolu obehu tovaru A. Ruh. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 5. mája 1960.

19. septembra
– V Sofii bol podpísaný Dohovor medzi vládou ČSR a vlá-

dou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti
zdravotníctva. V mene vlády ČSR Dohovor podpísal
minister zdravotníctva J. Plojhar, v mene vlády BĽR
minister zdravotníctva a sociálnej starostlivosti P. Kola-
rov. Dohovor nadobudol platnosť dňa 23. decembra
1959.

24. novembra 
– V Dillí bola uzavretá Československo-indická hospo-

dárska dohoda o spolupráci oboch krajín pri výstavbe
priemyslových podnikov v Indii v období tretej indickej
päťročnice v rokoch 1961-1965. V mene ČSR Dohodu
podpísal minister zahraničného obchodu F. Krajčír,
v mene indickej strany Dohodu podpísal minister
obchodu a priemyslu Manubhai Šah.
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25. novembra
– V Berlíne bola podpísaná Zmluva o obchode a plavbe

medzi ČSR a Nemeckou demokratickou republikou.
V mene ČSR Zmluvu podpísal námestník predsedu
vlády a predseda Štátnej plánovacej komisie O. Šimů-
nek, v mene NDR námestník predsedu vlády a minister
zahraničného a vnútronemeckého obchodu H. Rau.
Zmluva nadobudla platnosť dňa 15. júna 1960.

30. novembra 
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi ČSR a Guinejskou republikou. V mene ČSR
Dohodu podpísal minister školstva a kultúry
F. Kahuda, v mene Guinejskej republiky minister
vnútra a bezpečnosti Keitu Fodébu. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 14. septembra 1960.

– V Budapešti bol podpísaný Dohovor medzi ČSR
a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci na poli
sociálnej politiky. V mene ČSR Dohovor podpísal E.
Erban, v mene MĽR Ö. Kisházi. Dohovor nadobudol
platnosť dňa 1. decembra 1959.

2. decembra  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSR a ZSSR

o sociálnom zabezpečení a Protokol k nej. V mene ČSR
Dohodu podpísal predseda Štátneho úradu sociálneho
zabezpečenia E. Erban, v mene ZSSR chargé ď affaires
a. i. ZSSR v ČSR K. Alexandrov. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 1. júla 1960.

11. decembra  
– V Addis Abebe boli podpísané: 1. Zmluva o priateľstve

a spolupráci medzi ČSR a Etiópskym cisárstvom; 2.
Dohoda o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
medzi ČSR a Etiópskym cisárstvom; 3. Dohoda o kultúr-
nej spolupráci medzi ČSR a Etiópskym cisárstvom.
Zmluvu o priateľstve podpísal v mene ČSR minister
financií J. Ďuriš, v mene Etiópskeho cisárstva minister
zahraničných vecí Yilma Deressa. Dohodu o hospodár-
skej spolupráci podpísal v mene ČSR J. Ďuriš, v mene
Etiópskeho cisárstva zástupca vlády M. Habte-Wold.
Dohodu o kultúrnej spolupráci podpísali J. Ďuriš a Y.
Deressa. Uvedené dokumenty nadobudli platnosť dňa
11. mája 1960.

14. decembra
– V Sofii boli podpísané: 1. Zmluva medzi ČSR a Bulhar-

skou ľudovou republikou o spolupráci na veterinárnom
úseku; 2. Zmluva medzi ČSR a Bulharskou ľudovou repu-
blikou o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín
pred škodcami a chorobami. Zmluva o spolupráci
na úseku veterinárnom nadobudla platnosť dňa 12.

septembra 1960, zmluva o spolupráci na úseku karan-
tény nadobudla platnosť dňa 19. októbra 1960.

15. decembra  
– V Tokiu bola podpísaná prvá povojnová Obchodná

zmluva medzi ČSR a Japonskom. V mene ČSR Zmluvu
podpísal československý veľvyslanec v Japonsku
L. Šimovič, v mene Japonska administratívny námest-
ník ministra zahraničných vecí Japonska H. Yamada.
Zmluva nadobudla platnosť dňa 28. septembra 1960.

16. decembra
– V Katoviciach bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSR a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnej spo-
lupráci na úseku banskej záchrannej služby. V mene
vlády ČSR Dohodu podpísal minister palív J. Jonáš,
v mene vlády PĽR minister baníctva a energetiky
J. Mitręga. Dohoda nadobudla platnosť dňa 17. mája
1960.

19 6 0  

15. januára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSR

a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska o leteckých dopravných službách medzi ich
krajinami a cez ich územia. V mene vlády ČSR Dohodu
podpísal K. Štekl, v mene vlády Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska P. Grey. Dohoda
nadobudla platnosť dňom podpisu.

23. januára
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou ČSR

a Rakúskou spolkovou vládou o ťažbe spoločných ložísk
zemného plynu a nafty; 2. Dohoda medzi vládou ČSR
a Rakúskou spolkovou vládou o zásadách geologickej spo-
lupráce medzi ČSR a Rakúskou republikou spolu s výme-
nou listov a s úpravou, že a) v článku 2 Dohody sa
nahradí slovo „Praha“ slovom „Bratislava“, b) článok 10
Dohody znie: „Uskutočňovanie tejto Dohody
za rakúsku stranu prináleží Geologickému spolkovému
úradu vo Viedni a Spolkovému ministerstvu pre hospo-
dárske záležitosti a za slovenskú stranu Ministerstvu
životného prostredia Slovenskej republiky v Brati-
slave.“.

11. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave

medzi ČSR a Irackou republikou. V mene ČSR Dohodu
podpísal F. Vlasák, v mene Irackej republiky H. Tala-
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bani. Dohoda nadobudla platnosť dňa 22. augusta
1960.

26. apríla
– Výmenou nót bola v Prahe uzavretá Dohoda medzi

ČSSR a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom oslobo-
dení leteckých podnikov od zdanenia.

7. mája
– V Prahe bola podpísaná Konzulárna zmluva medzi ČSR

a Čínskou ľudovou republikou. V mene ČSR Zmluvu
podpísal minister zahraničných vecí ČSR V. David,
v mene ČĽR veľvyslanec ČĽR v ČSR Cao Jin. Zmluva
nadobudla platnosť dňa 8. júna 1961.

17. mája
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSR

a Poľskou ľudovou republikou. V mene ČSR Dohovor
podpísal minister zahraničných vecí ČSR V. David,
v mene PĽR poľský veľvyslanec v ČSR F. Mazur. Doho-
vor nadobudol platnosť dňa 22. marca 1961.

21. mája
– V Bukurešti bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi

ČSR a Rumunskou ľudovou republikou. V mene ČSR
Dohovor podpísal veľvyslanec ČSR v RĽR I. Rohaľ –
Iľkiv, v mene RĽR námestník ministra zahraničných
vecí A. Mālnāsan. Dohovor nadobudol platnosť dňa 24.
marca 1961.

30. júna
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSR a Albáns-

kou ľudovou republikou o spolupráci v oblasti sociálneho
zabezpečenia a Protokol k nej. V mene ČSR Dohodu
podpísal E. Erban, v mene AĽR S. Carcari.

11. júla  
– Československá republika sa po prijatí novej ústavy

začala nazývať Československá socialistická republika.

3. augusta 
– V Bukurešti bola podpísaná Dohoda o úprave niekto-

rých otvorených finančných a majetkových otázok medzi
ČSSR a Rumunskou ľudovou republikou. V mene ČSSR
Dohodu podpísal československý veľvyslanec v RĽR I.
Rohaľ – Iľkiv, v mene RĽR námestník ministra financií
RĽR I. Craia. Dohoda nadobudla platnosť dňa 24.
marca 1961.

10. septembra
– Vo Varšave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o hospodárskej

a vedecko-technickej spolupráci. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal podpredseda vlády ČSR O. Šimůnek,
v mene vlády PĽR predseda plánovacej komisie pri
rade ministrov PĽR S. Jędrychowski. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 21. decembra 1960.

19. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Indie o leteckých službách a Príloha k nej.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal K. Štekl, v mene
vlády Indie B. Acharya. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 7. júna 1961.

4. novembra
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi ČSR a Maďars-

kou ľudovou republikou o úprave niektorých otázok štát-
neho občianstva. Dohovor podpísal minister zahranič-
ných vecí ČSSR V. David a veľvyslanec MĽR v ČSR
J. Marjai. Platnosť nadobudol dňa 19. marca 1961.

8. novembra
– V Berlíne bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o prijímaní
a výmene absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov
odborných škôl. Dohodu podpísal minister školstva
a kultúry ČSSR F. Kahuda a štátny tajomník pre vysoké
a odborné školstvo NDR W. Girnus. Platnosť nado-
budla dňa 23. mája 1961.

14. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o veterinárnych opat-
reniach pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, surovín
a výrobkov živočíšneho pôvodu. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal námestník ministra poľnohospodár-
stva, lesného a vodného hospodárstva J. Šilhavý,
v mene vlády PĽR námestník ministra poľnohospodár-
stva S. Gucwa. Dohoda nadobudla platnosť dňa 22.
júna 1961.

15. novembra
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda medzi ČSSR a Repu-

blikou Mali o vedeckej a technickej spolupráci; 2. Dohoda
o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Republikou Mali.
Dohody podpísal podpredseda vlády a predseda Štát-
nej plánovacej komisie ČSSR O. Šimůnek a podpred-
seda vlády Republiky Mali Jean Marie Koné. Platnosť
nadobudli dňa 1. marca 1961.

23. novembra
– V Akkre boli podpísané: 1. Dohoda o vedeckej a technic-

kej spolupráci medzi ČSSR a Republikou Ghana;
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2. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Republi-
kou Ghana. V mene ČSSR Dohody podpísal J. Antoš,
v mene Republiky Ghana E. Ayeh Kumi. Dohody nado-
budli platnosť dňa 14. marca 1962.

27. novembra
– V Prahe boli podpísané: 1. Zmluva o priateľstve a spolu-

práci medzi ČSSR a Kambodžským kráľovstvom;
2. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Kambo-
džským kráľovstvom. V mene ČSSR Zmluvu podpísal
prezident republiky A. Novotný, v mene Kambo-
džského kráľovstva N. Sihanuk. Platnosť nadobudla
dňa 2. mája 1961. V mene ČSSR Dohodu podpísal pred-
seda vlády V. Široký, v mene Kambodžského kráľovstva
predseda rady ministrov Pho Proeung. Platnosť nado-
budla dňa 4. mája 1961.

22. decembra
– V Havane bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolu-

práci medzi ČSSR a Kubánskou republikou. V mene
ČSSR Dohodu podpísal československý veľvyslanec
v Kubánskej republike V. Pavlíček, v mene Kubánskej
republiky minister školstva A. Hart Dávalos. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 3. mája 1961.

19 6 1  

17. januára
– Vo Viedni bola podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom

zahraničného obchodu ČSSR a Spolkovým ministerstvom
financií Rakúskej republiky o spolupráci v odbore col-
níctva. Dohodu podpísal vedúci Ústrednej colnej
správy ČSSR S. Saur a sekčný šéf Spolkového minister-
stva financií Rakúskej republiky Stangelberger. Plat-
nosť nadobudla dňa 1. augusta 1961.

24. februára
– V Budapešti bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR

a Maďarskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci.
Dohodu podpísal minister zahraničných vecí ČSSR
V. David a ministerka kultúry MĽR V. Benke. Platnosť
nadobudla dňa 8. augusta 1961.

4. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave

medzi ČSSR a Kubánskou republikou. V mene ČSSR
Dohodu podpísal F. Vlasák, v mene Kubánskej repu-
bliky Camacho Aguilera. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 10. júla 1961.

5. apríla
– V Prahe bol podpísaný Dohovor o spolupráci v oblasti

zdravotníctva medzi vládou ČSSR a vládou Kubánskej
republiky. Dohovor podpísal minister spravodlivosti
ČSSR J. Plojhar a námestník ministra zdravotníctva
Kubánskej republiky M. Escalona. Platnosť nadobudol
dňa 11. septembra 1961.

23. apríla
– V Kábule bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi ČSSR a Afganským kráľovstvom. V mene ČSSR
Dohodu podpísal minister školstva a kultúry
F. Kahuda, v mene Afganského kráľovstva minister škol-
stva Afganského kráľovstva Ali Ahmed Popola. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 15. februára 1962.

8. mája
– V Rabate bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Maro-

kom o leteckej doprave. V mene ČSSR Dohodu podpísal
K. Štekl, v mene Maroka Mamrani. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 19. októbra 1962.

12. mája
– V Bejrúte bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Liba-

nonskou republikou o leteckých službách. V mene ČSSR
Dohodu podpísal J. Tomek, v mene Libanonskej repu-
bliky Fouad Ammoun. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 19. augusta 1962.

17. mája
– Výmenou nót, schválenou vládou ČSR dňa 17. mája

1961, bola dojednaná Dohoda medzi vládou ČSSR a vlá-
dou Poľskej ľudovej republiky o rozšírení turistickej oblasti
a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vlá-
dou ČSSR a vládou PĽR o pohraničnom turistickom
ruchu, podpísaného v Prahe dňa 6. septembra 1955.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 20. mája 1961.

29. mája 
– V Prahe bola podpísaná Zmluva o priateľstve a spolu-

práci medzi ČSSR a Indonézskou republikou. Zmluvu
podpísal prezident ČSSR A. Novotný a prezident Indo-
nézskej republiky A. Sukarno. Platnosť nadobudla
10. januára 1963.

4. júna
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda o kultúrnej spolu-

práci medzi ČSSR a Somálskou republikou; 2. Dohoda
o vedeckej a technickej spolupráci medzi ČSSR a Somáls-
kou republikou. Dohodu o kultúrnej spolupráci v mene
ČSSR podpísal F. Kahuda, v mene Somálskej republiky
Ali Garad Giama. Dohodu o vedeckej spolupráci
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v mene ČSR podpísal F. Krajčír, v mene Somálskej
republiky Seek Abdula Mohamud Mohamed. Dohody
nadobudli platnosť dňa 4. júla 1963.

4. júla
– Vo Varšave bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Poľ-

skou ľudovou republikou o úprave právnych vzťahov
v občianskych rodinných a trestných veciach. Zmluvu
podpísal minister spravodlivosti ČSSR A. Neuman
a minister spravodlivosti PĽR M. Rybicki. Platnosť
nadobudla dňa 19. apríla 1962.

2. augusta
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Republiky Ghana o leteckých službách medzi ich
krajinami a cez ich územie. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal F. Vlasák, v mene vlády Republiky Ghana
Krobo Edusci. Dohoda nadobudla platnosť dňa
14. marca 1962.

2. novembra
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Maďars-

kou ľudovou republikou o úprave právnych vzťahov
v občianskych, rodinných a trestných veciach. V mene
ČSSR Zmluvu podpísal minister spravodlivosti ČSSR
A. Neuman, v mene MĽR minister spravodlivosti
F. Nezvál. Platnosť nadobudla dňa 8. júla 1962.

10. novembra
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Rakús-

kou republikou o vzájomnom právnom styku v občiansko-
právnych veciach, o listinách a o právnych informáciách
a Záverečný protokol k nej. V mene ČSSR Zmluvu
i Záverečný protokol podpísal minister zahraničných
vecí ČSSR V. David, v mene Rakúskej republiky rakúsky
vyslanec v ČSSR H. Calice. Uvedené dokumenty nado-
budli platnosť dňa 30. decembra 1962.

27. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o leteckých službách

medzi ČSSR a Republikou Mali. V mene ČSSR Dohodu
podpísal M. Murín, v mene Republiky Mali O. Oua-
didle. Dohoda nadobudla platnosť dňa 11. októbra
1962.

16. decembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o leteckých službách

medzi ČSSR a Guinejskou republikou. V mene ČSSR
Dohodu podpísal M. Murín, v mene Guinejskej repu-
bliky Diallo Saikou Yaya. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 16. januára 1964.

19 6 2  

1. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave

medzi ČSSR a Rakúskou republikou. V mene ČSSR
Dohodu podpísal F. Vlasák, v mene Rakúskej republiky
H. Calice. Dohoda nadobudla platnosť dňa 7. júna
1962.

21. apríla
– Výmenou nót, schválenou vládou ČSSR dňa 25. apríla

1962, bola dojednaná Dohoda medzi vládou ČSSR a vlá-
dou Poľskej ľudovej republiky o rozšírení turistickej oblasti
a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vlá-
dou ČSSR a vládou PĽR o pohraničnom turistickom
ruchu, podpísaného v Prahe dňa 6. septembra 1955
a pozmeneného výmenou nót dňa 20. mája 1961.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 1. júna 1962.

20. júna
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Republi-

kou Senegal o leteckej doprave. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal predseda vlády V. Široký, v mene
vlády Republiky Senegal Mamadou Dia. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 11. januára 1963.

22. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Rakús-

kou republikou o úprave pohraničného prechodu železníc.
V mene ČSSR Dohodu podpísal minister dopravy
a spojov ČSSR F. Vlasák, v mene Rakúskej republiky
ministerský radca E. Jarisch. Platnosť nadobudla dňa
2. marca 1964.

16. októbra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohranič-
ného styku. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
námestník ministra vnútra ČSSR J. Kota, v mene vlády
MĽR prvý námestník ministra vnútra MĽR Földes
L. Platnosť nadobudla dňa 8. júla 1963.

22. októbra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie
o medzinárodnej cestnej doprave. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal Maňák, v mene vlády SFRJ Dragović.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 12. júla 1963.
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16. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Poľskou

ľudovou republikou o československej tranzitnej doprave
cez územie Poľskej ľudovej republiky na úseku železničnej
trate medzi stanicami Hrádek nad Nisou a Zittau. V
mene ČSSR Dohodu podpísal prvý námestník ministra
dopravy a spojov ČSSR E. Vrtiak, v mene PĽR štátny
podtajomník ministerstva dopravy PĽR D. Taranto-
wicz. Platnosť nadobudla dňa 22. septembra 1964.

19 6 3   

14. januára
– V Hanoji bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi

ČSSR a Vietnamskou demokratickou republikou. V mene
ČSSR Dohovor podpísal československý veľvyslanec
vo VDR Č. Herold, v mene VDR námestník ministra
zahraničných vecí VDR Nguyen Co Thach. Dohovor
nadobudol platnosť dňa 8. apríla 1964.

1. februára
– V Tunise bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Tunis-

kou republikou o leteckej doprave. V mene ČSSR
Dohodu podpísal A. Bartušek, v mene Tuniskej repu-
bliky Noureddine. Dohoda nadobudla platnosť dňa 24.
júla 1964.

18. februára
– Výmenou nót bolo v Sofii podpísané Dojednanie medzi

vládou ČSSR a vládou Bulharskej ľudovej republiky
o vykonávaní Zmluvy o právnej pomoci v občianskych
a trestných veciach, podpísanej medzi obidvoma kraji-
nami v Prahe dňa 13. apríla 1954. Dojednanie nado-
budlo platnosť dňa 1. marca 1963.

8. marca
– V Sofii bola podpísaná Zmluva o obchode a plavbe

medzi ČSSR a Bulharskou ľudovou republikou. V mene
ČSSR Zmluvu podpísal československý veľvyslanec
v BĽR J. Chalupa, v mene BĽR splnomocnený minister
BĽR N. Gavrilov. Platnosť nadobudla dňa 18. novembra
1963.

6. apríla
– V Tunise bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi ČSSR a Tuniskou republikou. V mene ČSSR
Dohodu podpísal minister školstva a kultúry ČSSR
F. Kahuda, v mene Tuniskej republiky štátny sekretár
kultúrnych záležitostí a informácií Tuniskej republiky
Chedli Klibi. Dohoda nadobudla platnosť dňa
5. júla 1964.

24. júna
– V Prahe bol podpísaný Dohovor o konzulárnych stykoch

medzi ČSSR a Socialistickou federatívnou republikou
Juhoslávie. V mene ČSSR Dohovor podpísal vedúci
odboru ministerstva zahraničných vecí ČSSR K. Vojá-
ček, v mene SFRJ vedúci odboru Štátneho sekretariátu
pre zahraničné veci SFRJ M. Matijašević. Dohovor
nadobudol platnosť dňa 21. februára 1964.

27. júna
– Nótou veľvyslanectva ČSSR v Paríži zo dňa 27. júna

1963 a nótou veľvyslanectva Republiky Senegal v Paríži
zo dňa 1. októbra 1963 bola uzavretá Dohoda medzi vlá-
dami ČSSR a Republikou Senegal o doplnení Dohody
medzi ČSSR a Republikou Senegal o leteckej doprave.
Doplnok nadobudol platnosť dňa 1. októbra 1963.

11. septembra  
– V Brne bola podpísaná Dohoda o vedeckej a technickej

spolupráci medzi ČSSR a Republikou Niger. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal F. Hamouz, v mene vlády
Republiky Niger Maidah Mamoudu. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 11. septembra 1963.

13. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi ČSSR a Republikou Niger. V mene ČSSR Dohodu
podpísal F. Kahuda, v mene Republiky Niger Maidah
Mamoudu. Dohoda nadobudla platnosť dňa 13. sep-
tembra 1963.

5. októbra
– V Belehrade bol podpísaný Dohovor medzi vládou ČSSR

a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie
o spolupráci v oblasti zdravotníctva. V mene vlády ČSSR
Dohovor podpísal minister zdravotníctva ČSSR J. Ploj-
har, v mene vlády SFRJ zväzový tajomník pre zdravot-
níctvo a sociálnu politiku SFRJ M. Marković. Dohovor
nadobudol platnosť dňa 13.marca 1964.

22. októbra  
– V Budapešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnej
železničnej doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu pod-
písal námestník ministra dopravy ČSSR M. Tichý,
v mene vlády MĽR prvý námestník ministra dopravy
a spojov MĽR Gy. Csanádi. Platnosť nadobudla dňa 23.
mája 1964.

8. novembra
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSSR

a Mongolskou ľudovou republikou. V mene ČSSR Doho-
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vor podpísal minister zahraničných vecí ČSSR
V. David, v mene MoĽR mongolský veľvyslanec v ČSSR
Š. Cagandorž. Dohovor nadobudol platnosť dňa
10. apríla 1964.

27. novembra  
– V Moskve dol podpísaný Protokol o predĺžení platnosti

Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spo-
lupráci medzi ZSSR a ČSSR zo dňa 12. decembra 1943.
V mene ČSSR Protokol podpísal prezident republiky
A. Novotný a predseda vlády ČSSR J. Lenárt, v mene
ZSSR Protokol podpísal predseda prezídia Najvyššieho
sovietu ZSSR L. Brežnev a predseda rady ministrov
ZSSR N. Chruščov. Platnosť nadobudol dňa
10. decembra 1963.

11. decembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Maďarskej ľudovej republiky o cestovnom styku
medzi obidvoma krajinami. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal námestník ministra zahraničných
vecí ČSSR O. Klička, v mene vlády MĽR námestník
ministra zahraničných vecí K. Erdélyi. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 1. januára 1964.

16. decembra  
– V Bukurešti bola podpísaná Zmluva o obchode a plavbe

medzi ČSSR a Rumunskou ľudovou republikou. V mene
ČSSR Zmluvu podpísal československý veľvyslanec
v Rumunsku J. Sýkora, v mene RĽR námestník ministra
zahraničných vecí G. Pele. Platnosť nadobudla dňa
2. júla 1964.

20. decembra
– V Prahe bola podpísaná Zmluva o obchode a plavbe

medzi ČSSR a Maďarskou ľudovou republikou. V mene
ČSSR Zmluvu podpísal minister zahraničných vecí
ČSSR V. David, v mene MĽR maďarský veľvyslanec
v ČSSR L. Cséby. Platnosť nadobudla dňa 25. októbra
1964.

19 6 4  

11. januára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o leteckých službách

medzi ČSSR a Kambodžským kráľovstvom. V mene ČSSR
Dohodu podpísal M. Murín, v mene Kambodžského
kráľovstva M. Caimirane. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 7. júla 1964.

20. januára
– V Belehrade bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR

a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávia
o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných
a trestných veciach. V mene ČSSR Zmluvu podpísal
vedúci zmluvno-právneho odboru ministerstva zahra-
ničných vecí ČSSR P. Winkler, v mene SFRJ hlavný
právny poradca Štátneho sekretariátu pre zahraničné
veci SFRJ B. Blagojević. Zmluva nadobudla platnosť
dňa 2. augusta 1964.

9. marca
– V Alžíri bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave

medzi ČSSR a Alžírskou demokratickou ľudovou republi-
kou. V mene ČSSR Dohodu podpísal M. Murín, v mene
Alžírskej demokratickej ľudovej republiky M. Mehraz.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 16. septembra 1964.

14. marca
– V Belehrade boli podpísané: 1. Dohoda o spolupráci

v oblasti turistického ruchu medzi ČSSR a Socialistickou
federatívnou republikou Juhoslávia. V mene ČSSR
Dohodu podpísal F. Krajčír, v mene SFRJ B. Krajger.
Dohoda nadobudla platnosť dňa ; 2. Dohoda medzi vlá-
dou ČSSR a vládou Socialistickej federatívnej republiky
Juhoslávie o priemyselnej a technickej spolupráci. Plat-
nosť nadobudla dňa 3. júla 1964.

2. apríla 
– V Prahe bola podpísaná Zmluva o priateľstve a vzájom-

nej pomoci medzi Československou socialistickou republi-
kou a Jemenskou arabskou republikou. V mene ČSSR
Zmluvu podpísal prezident ČSSR A. Novotný, v mene
Jemenskej arabskej republiky prezident Jemenskej
arabskej republiky Abdalláh as Sallál.

20. apríla  
– V Paríži bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi ČSSR a Federatívnou republikou Kamerun.
V mene ČSSR Dohodu podpísal československý veľvy-
slanec vo Francúzsku V. Pleskot, v mene Federatívnej
republiky Kamerun zástupca vlády Kamerunu Beb
a Dona. Platnosť nadobudla dňa 20. apríla 1964.

14. mája 
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi ČSSR a Alžírskou demokratickou ľudovou republi-
kou. V mene ČSSR Dohodu podpísal minister zahranič-
ných vecí ČSSR V. David, v mene Alžírskej demokratic-
kej ľudovej republiky minister zahraničných vecí Abde-
laziz Bouteflika. Dohoda nadobudla platnosť dňa
15. septembra 1964.
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29. mája
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti

zdravotníctva medzi vládou ČSSR a vládou Tuniskej repu-
bliky. Dohodu podpísal minister zdravotníctva ČSSR
J. Plojhar a zmocnenec vlády Tuniskej republiky Mont-
her Ben Ammar. Platnosť nadobudla dňa
19. augusta 1966.

3. júna
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o spolupráci na veteri-

nárnom úseku medzi vládou ČSSR a vládou Kubánskej
republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
námestník ministra poľnohospodárstva, lesného a vod-
ného hospodárstva ČSSR T. Bohdanovský, v mene
Kubánskej republiky prvý námestník ministra pre roz-
voj techniky a poľnohospodárskej výroby Národného
ústavu pre poľnohospodársku reformu Kubánskej
republiky Severo Aguirre Cristo. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 28. septembra 1964.

21. júla  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o leteckých službách

medzi vládou ČSSR a vládou Gréckeho kráľovstva a Prí-
loha k nej. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
M. Murín, v mene vlády Gréckeho kráľovstva Ménélás
Alexandrakis. Dohoda nadobudla platnosť dňa 2.
októbra 1967.

19. septembra
– Výmenou nót bola v Prahe uzavretá Dohoda o bezplat-

nom recipročnom liečení pracovníkov československých
a juhoslovanských diplomatických a konzulárnych úra-
dov.

6. októbra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej
spolupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
minister zahraničných vecí ČSSR V. David, v mene
vlády NDR veľvyslanec NDR v ČSSR W. Vesper. Plat-
nosť nadobudla dňa 19. februára 1965.

8. októbra
– V Belehrade bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juho-
slávie o zrušení vízovej povinnosti. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal vedúci konzulárneho odboru minis-
terstva zahraničných vecí ČSSR J. Čech, v mene vlády
SFRJ splnomocnený minister Štátneho sekretariátu
pre zahraničné veci SFRJ B. Popović. Platnosť nado-
budla dňa 1. februára 1965.

17. októbra
– V Budapešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medziná-
rodnej cestnej doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal J. Dufek, v mene vlády MĽR D. Kiss. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 19. marca 1965.

21. októbra
– V Ulánbátare bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci
na veterinárnom úseku. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal povereník SNR pre poľnohospodárstvo
K. Boďa, v mene vlády MoĽR minister poľnohospodár-
stva MoĽR B. Baldžinjam. Platnosť nadobudla dňa
26. februára 1965.

26. novembra  
– V Káhire bol podpísaný Dohovor medzi vládou ČSSR

a vládou Zjednotenej arabskej republiky o spolupráci
v oblasti zdravotníctva. V mene vlády ČSSR Dohovor
podpísal minister zdravotníctva ČSSR J. Plojhar,
v mene vlády Zjednotenej arabskej republiky minister
zdravotníctva ZAR Mohamed El Nabawy El Mohandis.
Dohovor nadobudol platnosť dňom podpisu.

30. decembra
– V Hanoji bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o spolu-
práci v oblasti zdravotníctva. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal veľvyslanec ČSSR vo VDR B. Mucha,
v mene vlády VDR minister zdravotníctva VDR Pham
Ngoc Thach. Dohoda nadobudla platnosť dňa 25. júna
1967.
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27. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Talianskej republiky o vedeckej a technickej spo-
lupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal A. Mrá-
zek, v mene vlády Talianskej republiky M. Zagari.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 19. augusta 1965.

17. mája  
– Vo Varšave bol podpísaný Dohovor medzi ČSSR a Poľ-

skou ľudovou republikou o úprave otázok týkajúcich sa
dvojitého štátneho občianstva. V mene vlády ČSSR
Dohovor podpísal veľvyslanec ČSSR v Poľsku O. Jeleň,
v mene vlády PĽR štátny tajomník Ministerstva zahra-
ničných vecí PĽR M. Naszkowski. Dohovor nadobudol
platnosť dňa 20. mája 1966.
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22. mája
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Bulhar-

skou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal minister školstva a kul-
túry ČSSR Č. Císař, v mene vlády BĽR bulharský veľvy-
slanec v ČSSR S. Nedelčev. Dohoda nadobudla platnosť
dňom podpisu.

4. júna
– V Sofii bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Bulharskej ľudovej republiky o zrušení vízovej
povinnosti a rozvoji turistiky. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal vedúci konzulárneho odboru minis-
terstva zahraničných vecí ČSSR J. Čech, v mene vlády
BĽR vedúci konzulárneho odboru ministerstva zahra-
ničných vecí BĽR S. Karaslavov. Platnosť nadobudla
dňa 16. júla 1965.

16. júna
– V Belehrade bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Socialistickej federatívne republiky Juho-
slávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal námestník ministra poľ-
nohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
ČSSR V. Maška, v mene vlády SFRJ námestník zväzo-
vého tajomníka SFRJ pre poľnohospodárstvo a lesníc-
tvo L. Petković. Platnosť nadobudla dňa 2. decembra
1965.

29. júna
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej
spolupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Pil-
ler, v mene vlády Francúzskej republiky L. Joxe.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 14. januára 1966.

29. júla
– Vo Varšave bol podpísaný Protokol medzi ČSSR a Poľ-

skou ľudovou republikou o ukončení platnosti Zmluvy
o zmierovacom a rozhodcovskom konaní, podpísanej
vo Varšave dňa 23. apríla 1925, a Zmluvy o právnej
ochrane a právnej pomoci v daňových veciach, podpísa-
nej vo Varšave dňa 23. apríla 1925. V mene ČSSR Pro-
tokol podpísal veľvyslanec ČSSR v PĽR O. Jeleň,
v mene PĽR štátny tajomník ministerstva zahranič-
ných vecí PĽR M. Naszkowski. Protokol nadobudol
platnosť dňa 24. marca 1966.

17. septembra  
– V Moskve bol podpísaný Protokol o otázkach zbavenia

vízovej povinnosti občanov ČSSR a ZSSR pri súkromných
cestách do ČSSR a ZSSR. V mene ČSSR Protokol pod-

písal O. Pavlovský, v mene ZSSR Iljičev. Protokol nado-
budol platnosť dňom podpisu.

3. decembra (a 22. septembra 1966)
– V Bukurešti bola výmenou verbálnych nót medzi vlá-

dou ČSSR a vládou RĽR uzavretá Dohoda medzi vládou
ČSSR a vládou Rumunskej ľudovej republiky o poskyto-
vaní bezplatnej lekárskej pomoci na základe reciprocity
pre členov veľvyslanectiev obidvoch krajín.

15. decembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave

medzi vládou ČSSR a vládou Barmského zväzu. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Dufek, v mene vlády
Baemského zväzu U Ba Ni. Dohoda nadobudla plat-
nosť dňa 15. decembra 1965.
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22. januára
– Vo Varšave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal veľvyslanec
ČSSR v PĽR O. Jeleň, v mene vlády PĽR minister zahra-
ničných vecí PĽR A. Rapacki. Platnosť nadobudla dňa
9. júla 1966.

15. februára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Socialis-

tickou federatívnou republikou Juhoslávia o spolupráci
v oblasti mierového využívania jadrovej energie. V mene
ČSSR Dohodu podpísal J. Neumann, v mene SFRJ
S. Šuica. Dohoda nadobudla platnosť dňa 16. júna 1968.

23. apríla
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a ZSSR

o kultúrnej a vedeckej spolupráci. V mene ČSSR Dohodu
podpísal minister školstva a kultúry ČSSR J. Hájek,
v mene ZSSR predseda Výboru pre kultúrne styky
so zahraničím pri Rade ministrov ZSSR S. Romanov-
skij. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

27. apríla  
– V Budapešti bola podpísaná Dohoda o leteckých služ-

bách medzi vládou ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej
republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
námestník ministra dopravy ČSSR J. Dufek, v mene
vlády MĽR námestník ministra dopravy a spojov MĽR
R. Rónai. Platnosť nadobudla dňa 29. septembra 1966.
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14. mája
– V Chartúme bola podpísaná Dohoda o leteckých služ-

bách medzi ČSSR a Sudánskou republikou. V mene ČSSR
Dohodu podpísal J. Vrla, v mene Sudánskej republiky
Nasr Eddin El Sayed. Dohoda nadobudla platnosť dňa
12. februára 1968.

18. mája
– V Prahe bol podpísaný Protokol medzi ČSSR a Kubáns-

kou republikou o zrušení vízovej povinnosti. V mene
ČSSR Protokol podpísal J. Čech, v mene Kubánskej
republiky Isidoro Rosales Quesada. Protokol nadobu-
dol platnosť dňom podpisu.

26. mája
– V Ríme bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Talianskej republiky o medzinárodnej cestnej
doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
J. Dufek, v mene vlády Talianskej republiky G. Lupis.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 3. novembra 1966.

18. júla
– V Damasku bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave

medzi vládou ČSSR a vládou Sýrskej arabskej republiky.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal M. Murín,
v mene vlády Sýrskej arabskej republiky Nahed al
Khani. Dohoda nadobudla platnosť dňa 3. februára
1969.

7. septembra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o dodávkach kompletného zariadenia
a technickej spolupráci pri výstavbe objektov chemického
priemyslu a priemyslu na spracovanie ropy v Českoslo-
vensku. Dohoda nadobudla platnosť dňa 16. sep-
tembra 1966.

16. septembra
– V Alžíri bol podpísaný Dohovor medzi vládou ČSSR

a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky
o spolupráci v oblasti zdravotníctva. V mene vlády ČSSR
Dohovor podpísal minister zdravotníctva ČSSR J. Ploj-
har, v mene vlády Alžírskej demokratickej ľudovej
republiky zmocnenec vlády ADĽR Tedjini Haddam.

23. septembra
– Vo Varšave bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Poľ-

skou ľudovou republikou o spolupráci pri výkone kontroly
osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prekračujúcich
československo-poľské štátne hranice v železničnom a cest-
nom styku. V mene ČSSR Zmluvu podpísal I. námestník
ministra zahraničných vecí ČSSR A. Gregor, v mene

PĽR I. námestník ministra zahraničných vecí PĽR
M. Naszkowski. Platnosť nadobudla dňa 3. júna 1972.

9. novembra
– V Novom Dillí bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti
využívania jadrovej energie na mierové účely. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal F. Vlasák, v mene vlády
Indickej republiky V. Sarabhai. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 1. januára 1967.

22. novembra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o leteckej doprave a Príloha k nej. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Dufek, v mene vlády
ZSSR E. Loginov. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

28. novembra  
– V Prahe bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Sýrskej arabskej republiky. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal minister zahraničných vecí
ČSSR V. David, v mene vlády Sýrskej arabskej repu-
bliky podpredseda rady ministrov a minister zahranič-
ných vecí Ibrahim Makhos. Platnosť nadobudla dňa
4. októbra 1967.

29. novembra
– V Brazzaville bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolu-

práci medzi ČSSR a Republikou Kongo (Brazzaville).
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal M. Řehoř,
v mene vlády Republiky Kongo (Brazzaville) zmocne-
nec dotyčnej vlády Lévy Makany. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 29. novembra 1966.

9. decembra  
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi vládou ČSSR

a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci
na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami, cho-
robami a burinami. V mene vlády ČSSR Dohovor pod-
písal J. Burian, v mene vlády MoĽR D. Baldžinjam.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 10. novembra 1967.

19. decembra
– V Dar es Salaame bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Zjednotenej republiky Tanzánie o kultúr-
nej spolupráci. Dohodu podpísal zmocnenec vlády
ČSSR M. Šurina a zmocnenec vlády Zjednotenej repu-
bliky Tanzánie C. Y. Mgonja. Platnosť nadobudla dňa
7. februára 1968.
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3. januára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Rakús-

kou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného
prechodu železníc zo dňa 22. septembra 1962. V mene
ČSSR Dohodu podpísal A. Indra, v mene Rakúskej rep-
bliky H. Calice. Dohoda nadobudla platnosť dňa
4. novembra 1967.

3. februára
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o medzinárodnej automobilovej doprave.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal námestník
ministra dopravy ČSSR J. Dufek, v mene vlády ZSSR
námestník ministra automobilovej dopravy a ciest
Ruskej federatívnej socialistickej republiky S. Šuplja-
kov. Dohoda nadobudla platnosť dňa 5. mája 1967.

1. marca  
– Vo Varšave bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Poľ-

skou ľudovou republikou o priateľstve, spolupráci a vzá-
jomnej pomoci. V mene ČSSR Zmluvu podpísal
A. Novotný a J. Lenárt, v mene PĽR W. Gomułka,
E. Ochab a J. Cyrankiewicz. Platnosť nadobudla dňa
12. mája 1967.

17. marca  
– V Prahe bola podpísaná Zmluva o priateľstve, spolupráci

a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou
republikou a Nemeckou demokratickou republikou.
V mene ČSSR Zmluvu podpísal A. Novotný a J. Lenárt,
v mene NDR W. Ulbricht a W. Stoph. Platnosť nado-
budla dňa 26. júna 1967.

26. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene študentov
a absolventov vysokých škôl. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal minister školstva ČSSR J. Hájek, v mene vlády
PĽR minister osvety a vysokého školstva PĽR H.
Jabloński. Platnosť nadobudla dňa 8. septembra 1967.

17. mája
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie
o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal Saur, v mene
vlády SFRJ Džokanović. Platnosť nadobudla dňa
4. októbra 1967.

26. mája  
– V Prahe bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou

ČSSR a cisárskou vládou Iránu. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal minister zahraničných vecí ČSSR
V. David, v mene cisárskej vlády Iránu minister zahra-
ničných vecí Iránu Ardechir Zahedi. Platnosť nado-
budla dňa 24. februára 1968.

30. mája
– V Paríži bol podpísaný Veterinárny dohovor medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Francúzskej republiky. V mene vlády
ČSSR Dohovor podpísal V. Pithart, v mene vlády Fran-
cúzskej republiky G. de Chambrun. Dohovor nadobu-
dol platnosť dňa 10. novembra 1967.

14. júla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom
styku. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal námestník
ministra zahraničných vecí ČSSR K. Kurka, v mene
vlády NDR námestník ministra zahraničných vecí
NDR O. Fischer. Platnosť nadobudla dňa 31. augusta
1967.

3. augusta
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej spolkovej republiky o výmene obchod-
ných zastúpení. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
Babáček, v mene vlády NSR Bahr. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 15. februára 1968.

14. septembra
– Bola publikované vyhláška ministra zahraničných vecí

o zmene článku II, odst. 1 Dohovoru medzi vládou ČSSR
a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri
živelných pohromách, podpísaného v Prahe dňa
6. októbra 1956. Zmena nadobudla platnosť dňa
23. decembra 1966.

25. septembra  
– V Sofii bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi

vládou ČSSR a vládou Bulharskej ľudovej republiky a Prí-
loha k nej. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
J. Dufek, v mene vlády BĽR L. Kjučukov. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 14. februára 1968.

10. októbra
– V Bruseli bola podpísaná Dohoda o priemyslovej a tech-

nickej spolupráci medzi ČSSR a Hospodárskou úniou Bel-
gicko-Luxemburskou. V mene ČSSR Dohodu podpísal
F. Vlasák, v mene Hospodárskej únie belgicko-luxem-
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burskej A. De Winter. Dohoda nadobudla platnosť dňa
3. mája 1968.

11. októbra
– V Prahe bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Sudánskej republiky. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal J. Hájek, v mene vlády Sudánskej
republiky Sayed Yahia El Fadli. Dohoda nadobudla
platnosť dňom podpisu.

17. októbra
– V Paríži boli podpísané: 1. Dodatkový dohovor k Všeo-

becnému dohovoru o sociálnej bezpečnosti medzi ČSR
a Francúzskom zo dňa 12. októbra 1948; 2. Doplnok
k Dodatkovej dohode k Všeobecnému dohovoru z 12.
októbra 1948 medzi ČSR a Francúzskom o sociálnej bez-
pečnosti; 3. Protokol o doplnkovom prídavku podľa fran-
cúzskeho zákona z 30. júna 1956 v platnom znení; 4. Pro-
tokol o sústave sociálneho poistenia, ktorá sa použije
na československých študentov vo Francúzsku a na fran-
cúzskych študentov v ČSR. V mene vlády ČSSR podpísal
uvedené dokumenty V. Pithart, v mene vlády Francúz-
skej republiky G. de Chambrun. Dodatkový dohovor
a Doplnok nadobudli platnosť dňa 1. februára 1970,
Protokoly nadobudli platnosť dňa 1. decembra 1969.

19. októbra
– Vo Viedni bolo podpísané Dojednanie medzi Minister-

stvom dopravy ČSSR a Spolkovým ministerstvom
obchodu, živnosti a priemyslu Rakúskej republiky o vyko-
návaní medzinárodnej nepravidelnej autobusovej
dopravy a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy.
Platnosť nadobudlo dňa 1. januára 1968.

26. októbra  
– V Paríži bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Francúzskej republiky. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal minister zahraničných vecí
ČSSR V. David, v mene vlády Francúzskej republiky
minister zahraničných vecí C. de Murville. Platnosť
nadobudla dňa 9. februára 1968.

1. novembra
– V Sofii bol podpísaný Dohovor medzi vládou ČSSR a vlá-

dou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku
ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami.
V mene vlády ČSSR Dohovor podpísal K. Boďa, v mene
vlády BĽR Matvejev. Dohovor nadobudol platnosť dňa
21. marca 1968.

8. novembra
– V Londýne bolo podpísané Obchodné dojednanie medzi

ČSSR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Sever-
ného Írska. V mene ČSSR Dojednanie podpísal pred-
seda československej delegácie F. Krejčí, v mene Spoje-
ného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
predseda delegácie Spojeného kráľovstva J. Fish. Dojed-
nanie nadobudlo platnosť dňa 1. januára 1968.

13. novembra
– V Nikózii bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave

medzi ČSSR a Cyperskou republikou a Príloha k nej.
V mene ČSSR Dohodu podpísal M. Murín, v mene
Cyperskej republiky L. Xenopoulos. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 30. septembra 1968.

15. novembra
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cest-
nej doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
A. Indra, v mene vlády Holandského kráľovstva J. Luns.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 20. marca 1968; 2.
Dlhodobá obchodná dohoda medzi ČSSR a Hospodárs-
kou úniou Benelux. V mene ČSSR Dohodu podpísal
F. Hamouz, v mene Hospodárskej únie Benelux J. Luns.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 20. decembra 1968.

17. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci
na úseku ochrany rastlín. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal E. Čakajda, v mene vlády RSR N. Ionescu.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 21. júna 1968.

23. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci v spojoch. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal M. Laipert, v mene vlády ZSSR
N. Psurcev. Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

2. decembra
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Poľskou

ľudovou republikou o právnych vzťahoch na českoslo-
vensko-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzá-
jomnej pomoci v hraničných otázkach. V mene ČSSR
Zmluvu podpísal námestník ministra vnútra ČSSR
J. Thon, v mene PĽR námestník ministra národnej
obrany PĽR div. gen. G. Korczyński. Platnosť nadobudla
dňa 19. apríla 1971.
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6. decembra  
– V Bukurešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Rumunskej socialistickej republiky o medziná-
rodnej cestnej doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal J. Dufek, v mene vlády RSR N. Stero. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 9. apríla 1968.

7. decembra
– Vo Viedni bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Rakús-

kou republikou o úprave vodohospodárskych otázok
na hraničných vodách. V mene ČSSR Zmluvu podpísal
riaditeľ odboru vodného hospodárstva Ministerstva
lesného a vodného hospodárstva ČSSR M. Boháč,
v mene Rakúskej republiky rakúsky veľvyslanec v ČSSR
A. Marquet. Platnosť nadobudla dňa 18. marca 1970.

19 6 8  

26. januára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zrušení
návratných víz pri služobných alebo súkromných cestách
a víz prejazdných a Príloha k nej. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal vedúci odboru ministerstva zahranič-
ných vecí ČSSR J. Čech, v mene vlády RSR vedúci
odboru ministerstva zahraničných vecí RSR Hut,anu
Virgil. Platnosť nadobudla dňa 27. mája 1968.

8. februára
– V Prahe bol podpísaný Dodatkový protokol o priemysel-

nej a technickej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou
Francúzskej republiky k Dohode medzi vládou ČSSR
a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej
spolupráci zo dňa 29. júna 1965. Dodatkový protokol
nadobudol platnosť dňom podpisu.

27. februára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Maďarskej ľudovej republiky o zriadení riečnej
administrácie v úseku Dunaja Rajka – Gönyü. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal minister lesného a vod-
ného hospodárstva ČSSR J. Smrkovský, v mene vlády
MĽR vedúci Hlavnej správy vodného hospodárstva
MĽR I. Dégen. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

6. marca
– V Paríži bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Francúzskej republiky o koprodukcii a výmene
filmov. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal A. Poled-
ňák, v mene vlády Francúzskej republiky A. Holeaux.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 19. júla 1967.

25. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Talianskej republiky o filmovej spolupráci.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal A. Poledňák,
v mene vlády Talianskej republiky V. Winspeare Guic-
ciardi. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

26. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska o spolupráci v oblasti aplikovanej vedy a tech-
niky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal A. Mrázek,
v mene vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska Dohodu podpísali W. Baker a J. Sto-
nehouse. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

17. apríla  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej
doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
J. Dufek, v mene vlády Belgického kráľovstva R. Doore-
man. Dohoda nadobudla platnosť dňa 31. októbra
1968.

26. apríla
– V Prahe bola podpísaná Zmluva o priateľstve, spolupráci

a vzájomnej pomoci medzi ČSSR a Bulharskou ľudovou
republikou. V mene ČSSR Zmluvu podpísal A. Dubček
a O. Černík, v mene BĽR T. Živkov. Platnosť nadobudla
dňa 30. apríla 1969.

31. mája  
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi vládou ČSSR

a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci
v oblasti zdravotníctva. Dohovor podpísal zmocnenec
vlády ČSSR V. Vlček a zmocnenec vlády MoĽR B. Dem-
berel. Dohovor nadobudol platnosť dňom podpisu.

14. júna
V Budapešti bola podpísaná Zmluva o priateľstve, spolu-
práci a vzájomnej pomoci medzi ČSSR a Maďarskou ľudo-
vou republikou. V mene ČSSR Zmluvu podpísal O. Čer-
ník, v mene MĽR J. Fock. Platnosť nadobudla dňa
11. apríla 1969.

17. júna
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o pohraničnej železničnej doprave.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal minister
dopravy ČSSR F. Řehák, v mene vlády ZSSR minister
železníc ZSSR B. Beščev. Platnosť nadobudla dňa
3. decembra 1968.
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20. júna (a 12. júla)  
– Výmenou nót medzi veľvyslancom ČSSR v USA

K. Dudom a námestníkom ministra zahraničných vecí
USA pre európske záležitosti J. Leddym bola uzavretá
Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou USA o recipročnom
poukazovaní dôchodkov. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 12. júla 1968.

9. augusta
– V Mexiku bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolu-

práci medzi ČSSR a Spojenými štátmi mexickými.
V mene ČSSR Dohodu podpísal minister kultúry
a informácií ČSSR M. Galuška, v mene Spojených štá-
tov mexických minister výchovy Spojených štátov
mexických A. Yáňez. Platnosť nadobudla dňa 28.
októbra 1970.

16. augusta 
– V Prahe bola podpísaná Zmluva o priateľstve, spolupráci

a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou
republikou a Rumunskou socialistickou republikou.
V mene ČSSR Zmluvu podpísal L. Svoboda, v mene
RSR N. Ceaus, escu. Platnosť nadobudla dňa 7. mája
1969.

21. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Francúzskej republiky o medzinárodnej cestnej
doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
J. Dufek, v mene vlády Francúzskej republiky francúz-
sky veľvyslanec v ČSSR R. Lalouette. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 15. mája 1969.

16. októbra  
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o podmienkach dočasného pobytu soviet-
skych vojsk na území Československej socialistickej repu-
bliky. V mene vlády ČSSR Zmluvu podpísal predseda
vlády O. Černík, v mene vlády ZSSR predseda rady
ministrov ZSSR A. Kosygin. Platnosť nadobudla dňa 18.
októbra 1968.

31. októbra  
– V Prahe bola podpísaná Obchodná a platobná dohoda

medzi ČSSR a Indiou. V mene vlády ČSSR Dohodu pod-
písal F. Hamouz, v mene vlády Indie B. R. Bhagat.

23. novembra
– V Bukurešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Rumunskej socialistickej republiky o kultúrnej

spolupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
M. Galuška, v mene vládu RSR P. Macovei. Platnosť
nadobudla dňa 17. marca 1969.

26. novembra
– V Bratislave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o vodohospodárskych otázkach na hranič-
ných vodách. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
zmocnenec vlády ČSSR J. Krajči, v mene vlády ZSSR
zmocnenec vlády ZSSR Ivan Borodavčenko. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 7. februára 1969.

3. decembra  
– V Osle boli podpísané: 1. Obchodná dohoda medzi ČSSR

a Nórskym kráľovstvom; 2. Dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou Nórskeho kráľovstva o leteckej doprave.
Obchodnú dohodu podpísal v mene vlády ČSSR minis-
ter zahraničného obchodu V. Valeš, v mene vlády Nór-
skeho kráľovstva K. Willoch. Platnosť nadobudla dňa
1. januára 1969. Dohodu o leteckej doprave podpísal
v mene vlády ČSSR V. Valeš, v mene vlády Nórskeho
kráľovstva minister zahraničných vecí J. Lyng. Platnosť
nadobudla dňa 3. decembra 1968.

6. decembra  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave

medzi ČSSR a Luxemburským veľkovojvodstvom a Príloha
k nej. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal Š. Murín,
v mene vlády Luxemburského veľkovojvodstva
P. Hamer. Platnosť nadobudla dňa 17. marca 1972.

19 6 9   

21. januára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej
doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
J. Dufek, v mene vlády Dánskeho kráľovstva K. Ebert.
Platnosť nadobudla dňom podpisu.

22. januára
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSSR

a Francúzskou republikou. V mene ČSSR Dohovor pod-
písal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí
ČSSR V. Pleskot, v mene Francúzskej republiky fran-
cúzsky veľvyslanec v ČSSR R. Lalouette. Dohovor nado-
budol platnosť dňa 6. februára 1971.

7. februára 
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o poskytovaní vzájomnej právnej pomoci
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vo veciach spojených s dočasným pobytom sovietskych
vojsk na území ČSSR. V mene vlády ČSSR Dohodu pod-
písal B. Kučera, v mene vlády ZSSR A. Mišutin. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

11. februára  
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda o spôsobe a pod-

mienkach užívania rozličných objektov a služieb poskyto-
vaných československou stranou sovietskym vojskám
dočasne sa nachádzajúcim na území ČSSR. Za českoslo-
venskú stranu podpísal Dohodu V. Pleskot, za sovietsku
stranu S. Sokolov. Platnosť nadobudla dňom podpisu.
2. Protokol o miestach a spôsobe prekračovania štátnych
hraníc ČSSR vojenskými útvarmi, príslušníkmi a občian-
skymi pracovníkmi sovietskych vojsk dočasne sa nachá-
dzajúcich na území ČSSR a členmi ich rodín, o spôsoboch
kontroly, druhoch a vzoroch príslušných dokladov.
Za československú stranu podpísal Protokol V. Vašek,
za sovietsku stranu S. Sokolov. Platnosť nadobudol
dňom podpisu; 3. Protokol o vojenských prepravách
po železniciach, vodných tokoch, leteckých linkách a ces-
tách pre sovietske vojská dočasne sa nachádzajúce
na území ČSSR, vrátane spôsobu prepráv cez hranice
ČSSR. Protokol nadobudol platnosť dňom podpisu.

13. februára
– V Tunise boli podpísané: 1. Dlhodobá obchodná dohoda

medzi ČSSR a Tuniskou republikou; 2. Platobná dohoda
medzi ČSSR a Tuniskou republikou. V mene vlády ČSSR
Dohody podpísal J. Janda, v mene vlády Tuniskej repu-
bliky Naceur Ben Amor. Platnosť nadobudli dňa
13. februára 1969.

28. februára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal vedúci delegácie
ČSSR M. Murín, v mene vlády USA veľvyslanec USA
v ČSSR J. Beam. Dohoda nadobudla platnosť dňom
podpisu.

12. marca
V Teheráne boli podpísané: 1. Dlhodobá obchodná
dohoda medzi vládou ČSSR a Cisárskou vládou Iránu; 2.
Dlhodobá platobná dohoda medzi vládou ČSSR a Cisárs-
kou vládou Iránu. V mene vlády ČSSR Dohody podpísal
J. Tabaček, v mene cisárskej vlády Iránu A. Alikhani.
Dohody boli schválené obidvoma vládami a vykonávali
sa odo dňa 1. júla 1969; 3. Dohoda medzi vládou ČSSR
a Cisárskou vládou Iránu o hospodárskej a technickej spo-
lupráci. Platnosť nadobudla dňa 17. novembra 1969.

20. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Kanady o leteckej doprave s Prílohou. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal M. Murín, v mene vlády
Kanady T. Wainman-Wood. Platnosť nadobudla dňom
podpisu.

12. apríla
– V Budapešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medziná-
rodnej cestnej doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal F. Sloboda, v mene vlády MĽR D. Kiss. Plat-
nosť nadobudla dňa 2. septembra 1969.

27. júna
– V Štokholme bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej
cestnej doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
A. Voltr, v mene vlády Švédskeho kráľovstva T. Nilsson.
Platnosť nadobudla dňa 20. októbra 1969.

15. augusta
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Sierry Leone o leteckej doprave. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal F. Řehák, v mene vlády Sierry-
Leone A. Forna. Platnosť nadobudla dňa 6. februára
1970.

2. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Islamskej republiky Pakistan o leteckých služ-
bách. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal M. Murín,
v mene vlády Islamskej republiky Pakistan M. Alvie.
Platnosť nadobudla dňa 2. februára 1971.

16. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o vzájomných bezvízo-

vých cestách občanov ČSSR a občanov ZSSR. V mene
ČSSR Dohodu podpísal vedúci konzulárneho odboru
ministerstva zahraničných vecí ČSSR J. Čech, v mene
ZSSR vedúci konzulárnej správy ministerstva zahranič-
ných vecí ZSSR Nikolaj I. Moljakov. Dohoda nado-
budla platnosť dňom podpisu.

25. októbra
– V Budapešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci
na úseku ochrany rastlín. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal E. Čakajda, v mene vlády MĽR G. Soós. Plat-
nosť nadobudla dňa 9. októbra 1970.
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31. októbra
– V Prahe bola podpísaná Obchodná a platobná dohoda

medzi ČSSR a Indiou. V mene ČSSR Dohodu podpísal
F. Hamouz, v mene Indie B. Bhagat. Platnosť nado-
budla dňa 1. januára 1970.

19. decembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o leteckej doprave.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal M. Murín,
v mene vlády PĽR M. Kowieskie. Platnosť nadobudla
dňa 25. októbra 1971.

19 7 0  

12. februára
– V Chartúme bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Sudánskej republiky o spolupráci v oblasti
zdravotníctva. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
J. Vlček, v mene vlády Sudánskej republiky Maurice
Sidra. Dohoda nadobudla platnosť dňa 23. júla 1970.

23. februára
– V Helsinkách bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej
doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Pod-
zimek, v mene vlády Fínskej republiky H. Blomstedt.
Platnosť nadobudla dňa 15. januára 1971.

13. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Rumunskej socialistickej republiky o civilnej
leteckej doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
M. Murín, v mene vlády RSR D. Popescu. Platnosť
nadobudla dňa 1. augusta 1970.

30. apríla
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci pri výstavbe dvoch atómo-
vých elektrární v ČSSR; 2. Dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou ZSSR o spolupráci pri výstavbe kombinátov
na výrobu bytových panelov v ČSSR; 3. Dohoda medzi
vládou ČSSR a vládou ZSSR o rozšírení technickej pomoci
poskytovanej Sovietskym zväzom pri výstavbe metra
v Prahe. Dohody nadobudli platnosť dňom podpisu.
Texty dohôd neboli publikované, ale sú prístupné
k nahliadnutiu.

6. mája  
– V Prahe bola podpísaná nová Zmluva o priateľstve, spo-

lupráci a vzájomnej pomoci medzi ČSSR a ZSSR. V mene

ČSSR ju podpísal G. Husák a L. Štrougal, v mene ZSSR
L. Brežnev a A. Kosygin. Platnosť nadobudla dňa
9. júna 1970.

12. júna
– V Sofii bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci
v oblasti mierového využívania jadrovej energie. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Neuman, v mene vlády
BĽR I. Popov. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

3. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Talianskej republiky týkajúca sa spolupráce
na veterinárnom úseku. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal Š. Haladej, v mene vlády Talianskej republiky
L. Bellani. Platnosť nadobudla dňa 8. marca 1975.

1. októbra (a 21. októbra)
– Výmenou nót bola v Prahe uzavretá Dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Spojených štátov amerických o vzá-
jomnom uznávaní osvedčení o letovej spôsobilosti dováža-
ných lietadiel. Platnosť nadobudla dňa 21. októbra
1970.

21. októbra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o používaní Dohovoru

medzi ČSR a Poľskou republikou o sociálnom poistení,
podpísaného vo Varšave dňa 5. apríla 1948. V mene
ČSSR Dohodu podpísal minister práce a sociálnych
vecí ČSSR M. Štancel, v mene PĽR predseda Výboru
pre práce a mzdy PĽR M. Krukowski. Dohoda nado-
budla platnosť dňom podpisu.

10. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska o medzinárodnej cestnej doprave. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Podzimek, v mene
vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska H. Smith. Platnosť nadobudla dňa 5. júna
1971.

12. novembra
– V Chartúme bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Sudánskej demokratickej republiky o spo-
lupráci v oblasti zdravotníctva. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal V. Vlček, v mene vlády Sudánskej
republiky M. Sidra.
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16. novembra  
– Výmenou nót medzi veľvyslancami ČSSR a Španielska,

uskutočnenou v Paríži, bolo podpísané Dojednanie
medzi ČSSR a Španielskom o vzájomnom zriadení  kon-
zulárnych a obchodných zastupiteľstiev a Príloha
k nemu. Dojednanie nadobudlo platnosť dňom pod-
pisu.

3. decembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku
ochrany a karantény rastlín. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal námestník ministra-predsedu Fede-
rálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu E.
Čakajda, v mene PĽR námestník ministra poľnohospo-
dárstva PĽR A. Kacala. Dohoda nadobudla platnosť dňa
16. októbra 1973.

8. decembra  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o medzinárodnej cest-
nej doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
Knižka, v mene vlády PĽR Zajfryda. Platnosť nado-
budla dňa 2. marca 1972.

21. decembra
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a NDR

o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej
kontrole pri prestupe štátnych hraníc. V mene ČSSR
Zmluvu podpísal J. Marko, v mene NDR O. Winzer.
Platnosť nadobudla dňa 5. augusta 1971.

– V Moskve bola podpísana Dohoda medzi ČSSR a ZSSR
o preprave sovietskeho zemného plynu do krajín západ-
nej Európy cez územie ČSSR. Platnosť nadobudla plat-
nosť dňom podpisu.

19 7 1  

26. marca
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi vládou ČSSR

a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom
zriadení domov kultúry. V mene vlády ČSSR Dohovor
podpísal Z. Trhlík, v mene vlády RSR V. Gliga. Platnosť
nadobudol dňa 25. júna 1971.

8. apríla
– V Prahe bol podpísaný Dohovor o spolupráci v oblasti

všeobecno vzdelávacieho školstva medzi ČSSR a Nemec-
kou demokratickou republikou. V mene vlády ČSSR
Dohovor podpísal J. Hrbek, v mene vlády NDR Doho-

vor podpísala M. Honeckerová. Platnosť nadobudol
dňom podpisu.

16. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti

kultúry, vedy a školstva medzi vládou ČSSR a vládou
Cyperskej republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu pod-
písal Z. Trhlík, v mene vlády Cyperskej republiky Ch.
Veniamin. Platnosť nadobudla dňa 1. júla 1971.

6. mája
– V Bratislave bola podpísaná Dohoda o nadviazaní pria-

mej vedeckotechnickej spolupráce medzi ČSSR a ZSSR
v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva. V mene
ČSSR Dohodu podpísal minister lesného a vodného
hospodárstva SSR F. Hagara, v mene ZSSR námestník
ministra meliorácií a vodného hospodárstva ZSSR
I. Borodavčenko. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

7. mája  
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda o hospodárskom

styku medzi ČSSR a Švajčiarskou konfederáciou; 2. Proto-
kol o platobnom styku k Dohode o hospodárskom styku
medzi ČSSR a Švajčiarskou konfederáciou. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal A. Killián, v mene Švajčiarskej
spolkovej rady R. Probst. Platnosť nadobudla dňa 1.
júla 1971.

12. mája
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy
a kultúry v Prahe. V mene vlády ČSSR Dohodu podpí-
sal M. Lúčan, v mene vlády ZSSR sovietsky veľvyslanec
v ČSSR S. Červonenko. Platnosť nadobudla dňom pod-
pisu.

18. mája
– V Prahe bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Talianskej republiky. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal námestník ministra zahraničných
vecí ČSSR Z. Trhlík, v mene vlády Talianskej republiky
taliansky veľvyslanec v ČSSR A. Benazzo. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 27. decembra 1971.

3. júna
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Indonézskej republiky o konsolidácii indonéz-
skych záväzkov a dlhov. Platnosť nadobudla dňom pod-
pisu.
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28. júna
– V Quite bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou republiky Ekvádor. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal námestník ministra zahraničného
obchodu ČSSR I. Peter, v mene vlády Republiky Ekvá-
dor minister výroby, poverený výkonom funkcie
ministra zahraničných vecí Republiky Ekvádor V. Bur-
neo Burneo. Dohoda nadobudla platnosť dňa
14. decembra 1971.

30. júna
– V Kuvajte bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Štátu Kuvajt. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal námestník ministra zahraničných
vecí ČSSR Z. Trhlík, v mene vlády Kvajtu podsekretár
Ministerstva zahraničných vecí Štátu Kuvajt Rashid
Abdulaziz Alrashid. Dohoda nadobudla platnosť dňa
17. januára 1972.

2. júla
– V Berlíne bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o preprave
zemného plynu zo ZSSR do NDR cez štátne územie ČSSR.
Platnosť nadobudla dňom podpisu.

7. júla
– V Lime bola podpísaná Dohoda o vedecko-technickej

spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Peruánskej repu-
bliky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal námestník
ministra zahraničného obchodu ČSSR I. Peter, v mene
vlády Peruánskej republiky minister zahraničných vecí
Peru Edgardo Mercado Jarrín. Dohoda nadobudla plat-
nosť dňa 20. júla 1973.

8. júla
– Vo Varšave bolo podpísané Dojednanie medzi vládou

ČSSR a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri
výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne
hranice. V mene vlády ČSSR Dojednanie podpísal
námestník ministra vnútra ČSSR J. Hanuliak, v mene
vlády PĽR námestník ministra vnútra PĽR H. Slabczyk.
Dojednanie nadobudlo platnosť dňa 3. júna 1972.

13. júla
– V Bogote bola podpísaná Základná dohoda o vedecko-

technickej spolupráci medzi ČSSR a Kolumbijskou republi-
kou. V mene ČSSR Dohodu podpísal námestník ministra
zahraničného obchodu ČSSR I. Peter, v mene Kolumbij-
skej republiky minister zahraničných vecí Kolumbie
A. Vazquez Carrizosa. Platnosť nadobudla dňa 20. júla
1973.

5. augusta
– V Prahe bol podpísaný Protokol medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o stave hra-
ničných priechodov na spoločných štátnych hraniciach. V
mene vlády ČSSR Protokol podpísal J. Vosecký, v mene
vlády NDR H. Krolikowski. Protokol nadobudol plat-
nosť dňom podpisu.

7. septembra
– V Singapure bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Sin-

gapurskou republikou o leteckých službách medzi a za ich
územiami. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal Pin-
kava, v mene vlády Singapurskej republiky Ngiam
Tong Dow. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

12. septembra
– V Brne bola podpísaná Dohoda o hospodárskej a prie-

myselnej spolupráci medzi vládou ČSSR a rakúskou spol-
kovou vládou. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
A. Barčák, v mene rakúskej spolkovej vlády J. Stariba-
cher. Dohoda nadobudla platnosť dňa 14. decembra
1971.

15. septembra  
– V Prahe bola podpísaná Základná dohoda o vedecko-

technickej spolupráci medzi ČSSR a Republikou Ekvádor.
V mene ČSSR Dohodu podpísal minister zahraničného
obchodu ČSSR A. Barčák, v mene Republiky Ekvádor
ekvádorský veľvyslanec v ČSSR A. Barriga-Ledesma.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 1. marca 1972.

5. októbra  
– V Prahe bola podpísaná Dlhodobá dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Španielska o obchodných stykoch. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal R. Stolár, v mene vlády
Španielska José María Tias de Bes y Borrás. Platnosť
nadobudla dňa 10. decembra 1971.

8. októbra
– V Rangúne bola podpísaná Obchodná dohoda medzi

vládou ČSSR a vládou Barmského zväzu. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal J. Kočí, v mene vlády Barm-
ského zväzu Aung Kyi. Platnosť nadobudla dňom pod-
pisu.

12. októbra
– V Reykjavíku bola podpísaná Dlhodobá obchodná a pla-

tobná dohoda medzi ČSSR a Islandskou republikou.
V mene ČSSR Dohodu podpísal A. Barčák, v mene
vlády Islandskej republiky E. Agústsson. Platnosť nado-
budla dňom podpisu.
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13. októbra
– V Štokholme bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Švédskeho kráľovstva o vedeckej a technic-
kej spolupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
minister ČSSR pre technický a investičný rozvoj
L. Šupka, v mene vlády Švédskeho kráľovstva minister
priemyslu R. Johansson. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 26. januára 1972.

14. októbra
– V Berlíne bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o právnej
ochrane vynálezov, priemyselných vzorov a ochranných
známok pri hospodárskej a vedecko-technickej spolu-
práci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal splnomoc-
nenec vlády ČSSR M. Bělohlávek, v mene vlády NDR
splnomocnenec vlády NDR J. Hemmerling. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

22. októbra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a Rakúskou spolkovou vládou o ukončení platnosti Platob-
nej dohody z 29. októbra 1948 a o prechode na platobný
styk vo voľne zameniteľnej mene.

12. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o dlhodobej
hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci v oblasti
výroby a využitia olefínov. Dohoda nadobudla platnosť
dňom podpisu.

17. decembra
– Vo Varšave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní Zmluvy
o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych
hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hranič-
ných otázkach. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
J. Pješčak, v mene vlády PĽR T. Pietrzak. Platnosť nado-
budla dňa 5.mája 1972.

19 7 2  

5. – 25. januára
– Výmenou nót bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi

vládou ČSSR a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska o implementácii určitých ustano-
vení zmluvy o extradícii a zmluvy o právnej pomoci
vo veciach občianskych z 11. novembra 1924.

28. januára
– V Havane boli podpísané: 1. Obchodná dohoda medzi

ČSSR a Kubánskou republikou; 2. Platobná dohoda medzi
ČSSR a Kubánskou republikou. Dohody nadobudli plat-
nosť dňa 12. apríla 1972.

2. februára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci
v oblasti cestovného ruchu. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal E. Mišovský, v mene vlády BĽR P. Todorov.
Platnosť nadobudla dňa 28. júna 1972.

25. februára
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci
v oblasti leteckej dopravy; 2. Dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci
v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy. V mene vlády
ČSSR Dohody podpísal minister dopravy ČSSR Š.
Šutka, v mene vlády NDR minister dopravy NDR
O. Arndt. Dohoda uvedená pod č. 1 nadobudla platnosť
dňa 4. decembra 1972, Dohoda uvedená pod č. 2 nado-
budla platnosť dňa 17. júla 1973.

28. februára  
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a ZSSR

o kultúrnej a vedeckej spolupráci. V mene ČSSR Dohodu
podpísal minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňou-
pek, v mene ZSSR minister zahraničných vecí ZSSR
A. Gromyko. Platnosť nadobudla dňa 13. júla 1972.

9. marca
– V Bagdade bola podpísaná Dohoda o hospodárskej

a technickej spolupráci medzi ČSSR a Irackou republikou.
Platnosť nadobudla dňa 26. júna 1972.

16. marca 
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSSR

a Bulharskou ľudovou republikou. V mene ČSSR Doho-
vor podpísal minister zahraničných vecí ČSSR B.
Chňoupek, v mene BĽR minister zahraničných vecí
BĽR P. Mladenov. Dohovor nadobudol platnosť dňa 23.
marca 1974.

17. marca 
– V Prahe bola podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda

medzi ČSSR a Dánskym kráľovstvom. V mene ČSSR
Dohodu podpísal A. Barčák, v mene Dánskeho kráľo-
vstva I. Norgaard. Platnosť nadobudla dňom podpisu.
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27. marca
– V Sofii bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Bulhar-

skou ľudovou republikou o zmene Dohovoru medzi ČSSR
a BĽR o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára
1957. V mene ČSSR Dohodu podpísal M. Štanceľ,
v mene BĽR M. Mišev. Platnosť nadobudla dňa 1.
marca 1973.

6. apríla
– V Haagu bola podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda

medzi ČSSR a Hospodárskou úniou Benelux. Platnosť
nadobudla dňa 14. júna 1973 s účinnosťou odo dňa
1. januára 1972.

27. apríla
– V Moskve bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi

ČSSR a ZSSR. V mene ČSSR Dohovor podpísal vedúci
konzulárneho odboru ministerstva zahraničných vecí
ČSSR B. Illek, v mene ZSSR vedúci konzulárnej správy
ministerstva zahraničných vecí ZSSR Nikolaj I. Molja-
kov. Platnosť nadobudol dňa 7. septembra 1973.

10. mája
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave

medzi vládou ČSSR a vládou Republiky Indonézie.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal Š. Šutka, v mene
vlády Indonézskej republiky Dr. Seda. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 7. augusta 1976.

11. mája  
– V Akkre bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi ČSSR a Republikou Ghana. V mene ČSSR
Dohodu podpísal veľvyslanec ČSSR v Ghane J. Žabo-
krtský, v mene Republiky Ghana komisár zahraničných
vecí Republiky Ghana gen. mjr. Nathan A. Aferi.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 17. apríla 1973.

16. mája
– V Canberre bola podpísaná Obchodná dohoda medzi

ČSSR a Austrálskym spoločenstvom. V mene ČSSR
Dohodu podpísal I. Peter, v mene Austrálskeho spolo-
čenstva J. Anthony. Platnosť nadobudla dňa 19.
decembra 1972.

6. júna
– V Prahe bol podpísaný Protokol o rovnocennosti doku-

mentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch,
ktoré sa vydávajú alebo udeľujú v ČSSR a v ZSSR. Proto-
kol podpísal splnomocnenec vlády ČSSR J. Havlín
a splnomocnenec vlády ZSSR V. P. Jeljutin. Protokol
nadobudol platnosť dňom podpisu.

8. júna  
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal námestník
ministra zahraničného obchodu ČSSR E. Mišovský,
v mene vlády ZSSR predseda Hlavnej správy pre zahra-
ničný cestovný ruch pri rade ministrov ZSSR S. Nikitin.
Platnosť nadobudla dňa 9. februára 1973.

9. júna
– Vo Varšave bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi

ČSSR a Poľskou ľudovou republikou. V mene ČSSR
Dohovor podpísal splnomocnenec prezidenta ČSSR B.
Illek, v mene PĽR splnomocnenec Štátnej rady PĽR W.
Wojtasik. Dohovor nadobudol platnosť dňa 19. apríla
1973.

22. júna
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSSR

a Nemeckou demokratickou republikou. V mene ČSSR
Dohovor podpísal námestník ministra zahraničných
vecí ČSSR J. Götz, v mene NDR námestník ministra
zahraničných vecí NDR O. Fischer. Dohovor nadobu-
dol platnosť dňa 21. marca 1973.

– V Bratislave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci
v oblasti cestovného ruchu. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal E. Mišovský, v mene vlády MĽR K. Molnár.
Platnosť nadobudla dňa 5. februára 1973.

23. júna
– V Berlíne boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci
v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy s Prílohou;
2. Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Nemeckej demo-
kratickej republiky o spolupráci v oblasti železničnej
dopravy. V mene vlády ČSSR Dohody podpísal minis-
ter dopravy ČSSR Š. Šutka, v mene vlády NDR minister
dopravy NDR O. Arndt. Platnosť nadobudli dňa
10. októbra 1972.

27. júna
– V Londýne bola podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda

medzi ČSSR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie
a Severného Írska. V mene ČSSR Dohodu podpísal
minister zahraničného obchodu ČSSR A. Barčák,
v mene Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska minister obchodu Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska M. Noble. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.
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29. júna
– V Nikózii bol podpísaný Dohovor medzi vládou ČSSR

a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdra-
votníctva. V mene vlády ČSSR Dohovor podpísal J. Pro-
kopec, v mene vlády Cyperskej republiky Z. Severín.
Platnosť nadobudol dňa 25. mája 1973.

4. júla
– V Prahe bola podpísaná Veterinárna dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Holandského kráľovstva. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal B. Večeřa, v mene vlády
Holandského kráľovstva M. Froger. Platnosť nadobudla
dňa 12. apríla 1973.

14. júla
– V Prahe boli podpísané: 1. Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Republiky Srí Lanka; 2. Platobná
dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Republiky Srí
Lanka; 3. Dohoda o vedeckej technickej spolupráci medzi
vládou ČSSR a vládou Republiky Srí Lanka. V mene
vlády ČSSR Dohody podpísal A. Barčák, v mene vlády
Srí Lanky T. Subasinghe. Platnosť nadobudli dňom
podpisu.

3. augusta
– V Prahe bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Holandského kráľovstva. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal I. Rohaľ-Iľkiv, v mene vlády
Holandského kráľovstva R. Froger. Platnosť nadobudla
dňa 11. mája 1973.

24. augusta
– V San José bola podpísaná Základná dohoda o vedecko-

technickej spolupráci medzi ČSSR a Kostarickou republi-
kou. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Hustoles,
v mene vlády Kostarickej republiky G. Facio. Platnosť
nadobudla dňa 24. decembra 1973.

6. septembra
– V La Paze boli podpísané: 1. Obchodná dohoda medzi

ČSSR a Bolívijskou republikou; 2. Dohoda o vedecko-tech-
nickej spolupráci medzi ČSSR a Bolívijskou republikou.
V mene vlády ČSSR Dohody podpísal J. Hustoles,
v mene vlády Bolívijskej republiky M. Gutiérrez. Plat-
nosť nadobudli dňa 27. júna 1973.

8. septembra
– V Brne bola podpísaná Dohoda o kooperácii medzi

ČSSR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Sever-
ného Írska. V mene ČSSR Dohodu podpísal I. Peter,
v mene Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-

ného Írska Dohodu podpísali P. Limerick a S. Barrett.
Platnosť nadobudla dňom podpisu.

15. septembra
– V Ulánbátare bola podpísaná Dohoda medzi vládou

Československej socialistickej republiky a vládou Mongol-
skej ľudovej republiky o spolupráci pri geologickom prie-
skume cínu a wolfrámu ložiska Umundelger a v oblasti
horného toku Ononu a Horného Kumyru v Mongolskej
ľudovej republike. Dohoda nadobudla platnosť dňom
podpisu.

27. októbra
– V Dakke boli podpísané: 1. Obchodná dohoda medzi

vládou ČSSR a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal E. Hradecký,
v mene vlády Bangladéšskej ľudovej republiky M. Moh-
sin; 2. Dohoda o hospodárskej spolupráci medzi vládou
ČSSR a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky. Dohody
nadobudli platnosť dňa 27. apríla 1973;.

31. októbra
– V Dakke bola podpísaná Dohoda o vedeckej a technickej

spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Bangladéšskej
ľudovej republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
E. Hradecký, v mene vlády Bangladéšskej ľudovej repu-
bliky G. Rabbani. Platnosť nadobudla dňa
28. apríla 1973.

3. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci
v oblasti cestovného ruchu. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal splnomocnenec vlády ČSSR E. Mišovský,
v mene vlády RSR splnomocnenec vlády RSR I. Voicu.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 2. mája 1973.

7. novembra  
– Vo Viedni bola podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda

medzi vládou ČSSR a Rakúskou spolkovou vládou
na obdobie od 1. januára 1973 do 31. decembra 1977.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal A. Barčák,
v mene rakúskej spolkovej vlády J. Staribacher. Plat-
nosť nadobudla dňa 1. januára 1973.

20. novembra
– V Kuala Lumpure bola podpísaná Obchodná dohoda

medzi ČSSR a Malajskom. V mene ČSSR Dohodu pod-
písal J. Garčár, v mene Malajska Nasruddin bin Moha-
med. Platnosť nadobudla dňa 2. apríla 1973.
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9. decembra
– V Bukurešti bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi

ČSSR a Rumunskou socialistickou republikou. V mene
ČSSR Dohovor podpísal minister zahraničných vecí
ČSSR B. Chňoupek, v mene RSR minister zahraničných
vecí RSR G. Macovescu. Dohovor nadobudol platnosť
dňa 24. marca 1974.

14. decembra
– V Dubline bola podpísaná Obchodná dohoda medzi

ČSSR a Írskom. V mene ČSSR Dohodu podpísal J. Kel-
ler, v mene Írska P. Hilery. Platnosť nadobudla dňa 31.
decembra 1974.

19 7 3  

12. januára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o poskytnutí
úveru na rozšírenie kapacít na výrobu veľkých zalome-
ných hriadeľov v ČSSR a dodávkach veľkých zalomených
hriadeľov z ČSSR do NDR. Dohoda nadobudla platnosť
dňom podpisu.

6. februára
– V Konakry boli podpísané: 1. Dohoda o hospodárskej

spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Guinejskej repu-
bliky; 2. Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Guinejskej
republiky o dodávkach spotrebného tovaru. Dohody
nadobudli platnosť dňa 14. marca 1974.

10. februára
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a ZSSR

o režime na československo-sovietskych štátnych hrani-
ciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otáz-
kach. V mene ČSSR Zmluvu podpísal námestník
ministra vnútra ČSSR J. Pieščak, v mene ZSSR veľvysla-
nec ZSSR v ČSSR S. Červonenko. Platnosť nadobudla
dňa 13. júla 1974.

16. februára
– V Berlíne bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spoločnej
kontrole na štátnych hraniciach. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal námestník ministra vnútra ČSSR
J. Pješčak, v mene vlády NDR námestník ministra
zahraničných vecí NDR O. Fischer. Platnosť nadobudla
dňa 3. júla 1973.

18. februára
– V Osle bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej
doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Pod-
zimek, v mene vlády Nórskeho kráľovstva Per Magnar
Arnstad. Platnosť nadobudla dňa 19. júla 1973.

30. marca
– V Štokholme bola podpísaná Dlhodobá obchodná

dohoda medzi ČSSR a Švédskom. V mene ČSSR Dohodu
podpísal A. Barčák, v mene Švédska Olaf Feldt. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

7. apríla
– V Havane bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi

ČSSR a Kubánskou republikou. V mene ČSSR Dohovor
podpísal námestník ministra zahraničných vecí ČSSR
M. Hrůza, v mene Kubánskej republiky námestník
ministra zahraničných vecí Pelegrin Torras de la Luz.
Dohovor nadobudol platnosť dňa 18. januára 1975.

25. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi vládou ČSSR a vládou Mongolskej ľudovej repu-
bliky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal minister
zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek, v mene vlády
MoĽR Lodogijn Rinčin. Platnosť nadobudla dňa 7. júna
1973.

2. mája  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Malajzie o leteckých službách medzi a za ich
územiami. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
S. Krebs, v mene vlády Malajzie Abu Hassan. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

17. mája
– V Budapešti bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi

ČSSR a Maďarskou ľudovou republikou a Protokol, ktorý
je jeho súčasťou. V mene ČSSR Dohovor podpísal prvý
námestník ministra zahraničných vecí ČSSR F. Krajčír,
v mene MĽR prvý námestník ministra zahraničných
vecí MĽR Frigyes Puja. Dohovor nadobudol platnosť
dňa 20. februára 1974.

30. mája
– V Moskve bola podpísaná Dohoda o Obchodnom zastu-

piteľstve ČSSR v ZSSR. V mene ČSSR Dohodu podpísal
minister zahraničného obchodu ČSSR A. Barčák,
v mene ZSSR N. Patoličev. Platnosť nadobudla dňa 19.
júla 1973.
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– V Prahe bola podpísaná Dohoda o vedecko-technickej
spolupráci a priemyselnej kooperácii medzi ČSSR
a Indiou. V mene ČSSR Dohodu podpísal minister
zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek, v mene Indie
minister zahraničných vecí Indickej republiky Sardar
Swaran Singh. Platnosť nadobudla dňa
30. novembra 1973.

1. júna
– V Paríži bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR

a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojitého
zdanenia v odbore daní z príjmu. V mene vlády ČSSR
Zmluvu podpísal J. Sedlák, v mene vlády Francúzskej
republiky G. de Chambrun. Platnosť nadobudla dňa
25. januára 1975.

6. júna
– V Prahe bola podpísaná Dlhodobá obchodná a platobná

dohoda medzi ČSSR a Cyperskou republikou. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Garčár, v mene vlády
Cyperskej republiky G. Eliades. Platnosť nadobudla
dňa 1. septembra 1973.

18. júna 
– V Ulánbátare bola podpísaná Zmluva o priateľstve

a spolupráci medzi ČSSR a Mongolskou ľudovou republi-
kou. V mene ČSSR Zmluvu podpísal G. Husák
a L. Štrougal, v mene MoĽR J. Cedenbal. Platnosť nado-
budla dňa 5. februára 1974.

9. júla  
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSSR

a Spojenými štátmi americkými. V mene ČSSR Dohovor
podpísal minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňou-
pek, v mene USA štátny tajomník USA W. Rogers.
Dohovor nadobudol platnosť dňa 7. novembra 1987.

18. júla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o hospodárskej spolu-

práci medzi vládou ČSSR a vládou Sudánskej demokra-
tickej republiky. Platnosť nadobudla dňa 13. februára
1974.

2. augusta  
– V Prahe bola podpísaná Dlhodobá obchodná a Dlho-

dobá platobná dohoda medzi ČSSR a Egyptskou arabs-
kou republikou. V mene ČSSR Dohodu podpísal A. Bar-
čák, v mene Egyptskej arabskej republiky A. Higazi.
Platnosť nadobudla dňa 5. septembra 1974.

28. augusta
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Talians-

kou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov
a majetku v odbore námornej a leteckej dopravy. V mene
ČSSR Zmluvu podpísal Pancák, v mene Talianskej
republiky Crovetto. Platnosť nadobudla dňa 16. júna
1976.

4. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Španielska o leteckej doprave. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal S. Krebs, v mene vlády Špa-
nielska Trias de Bes. Platnosť nadobudla dňa
7. mája 1974.

3. októbra
– V Prahe boli podpísané: 1. Dlhodobá obchodná dohoda

medzi vládou ČSSR a vládou Tuniskej republiky; 2. Proto-
kol medzi ČSSR a Tuniskou republikou o úprave platieb
medzi obidvoma krajinami. V mene ČSSR uvedené
dokumenty podpísal J. Kočí, v mene Tuniskej republiky
J. Moncef. Platnosť nadobudli dňa 19. apríla 1974.

10. októbra
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Nemec-

kou demokratickou republikou o úprave dvojitého štát-
neho občianstva. V mene ČSSR Zmluvu podpísal
námestník ministra vnútra ČSSR J. Šilhavý, v mene
NDR veľvyslanec NDR v ČSSR H. Krolikowski. Platnosť
nadobudla dňa 31. marca 1974.

12. októbra
– V Helsinkách bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Fínskej republiky o spolupráci v kultúrnej,
vedeckej a príbuzných oblastiach. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal M. Klusák, v mene vlády Fínskej
republiky M. Väänanen. Platnosť nadobudla dňa
1. januára 1974.

16. novembra
– V Berne bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Švaj-

čiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, ozna-
čení pôvodu a iných zemepisných označení. V mene
ČSSR Zmluvu podpísal predseda Úradu pre vynálezy
a objavy M. Bělohlávek, v mene Švajčiarskej konfederá-
cie riaditeľ Spolkového úradu pre duševné vlastníctvo
W. Stamm. Platnosť nadobudla dňa 14. januára 1976.

27. novembra
– Výmenou nót medzi ministerstvom zahraničných vecí

ČSSR a veľvyslanectvom PĽR v ČSSR bolo dohodnuté
zriadenie cestného hraničného prechodu na českoslo-
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vensko-poľských štátnych hraniciach Krnov – Pietro-
wice na prepravu občanov ČSSR, PĽR, BĽR, MĽR,
NDR, RSR a ZSSR pre malý pohraničný styk s výko-
nom spoločnej pasovej a colnej kontroly.

29. novembra
– V Prahe bola podpísaná Obchodná dohoda medzi ČSSR

a Nórskym kráľovstvom. V mene ČSSR Dohodu podpí-
sal A. Barčák, v mene Nórskeho kráľovstva J. Evensen.
Platnosť nadobudla dňa 1. januára 1974.

11. decembra  
– V Prahe bola podpísaná Zmluva o vzájomných vzťahoch

medzi ČSSR a Spolkovou republikou Nemecko. V mene
ČSSR Zmluvu podpísal predseda vlády ČSSR L. Štrou-
gal a minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek,
v mene SRN spolkový kancelár SRN W. Brandt a spol-
kový minister zahraničných vecí SRN W. Scheel.
Zmluvy nadobudla platnosť dňa 19. júla 1974.

17. decembra
– V Kábule bola podpísaná Dohoda o hospodárskej spolu-

práci medzi vládou ČSSR a vládou Afganskej republiky.
Platnosť nadobudla dňa 18. júna 1974.

18. decembra
– V Prahe bola podpísaná Dlhodobá obchodná a platobná

dohoda medzi ČSSR a Irackou republikou. V mene ČSSR
Dohodu podpísal A. Barčák, v mene Irackej republiky
H. Al. Azzawi. Platnosť nadobudla dňa 1. januára 1974.

21. decembra  
– Vo Viedni bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Rakús-

kou republikou o spoločných štátnych hraniciach.
V mene ČSSR Zmluvu podpísal veľvyslanec ČSSR
v Rakúsku K. Komárek, v mene Rakúskej republiky
spolkový minister zahraničných vecí R. Kirschläger.
Platnosť nadobudla dňa 24. júna 1975.

– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Rakús-
kou republikou o postupe pri vyšetrovaní udalostí na spo-
ločných štátnych hraniciach. V mene ČSSR Zmluvu pod-
písal B. Chňoupek, v mene Rakúskej republiky rakúsky
veľvyslanec v ČSSR G. Schlumberger. Platnosť nado-
budla dňa 17. septembra 1974.

19 74   

13. februára  
– V Prahe boli podpísané: 1. Obchodná dohoda medzi

ČSSR a Líbyjskou arabskou republikou; 2. Dohoda
o vedeckej a technickej spolupráci medzi ČSSR a Líbyjs-

kou arabskou republikou, ktorej neoddeliteľnú časť tvoril
Protokol k Obchodnej dohode medzi ČSSR a Líbyjskou
arabskou republikou a Dohode o vedeckej a technickej
spolupráci medzi ČSSR a Líbyjskou arabskou republikou.
V mene ČSSR Dohody podpísal A. Barčák, v mene
Líbyjskej arabskej republiky Abu Baker Ali Elsherif.
Platnosť nadobudli dňa 5. septembra 1974.

27. februára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci
vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal námestník ministra les-
ného a vodného hospodárstva Českej socialistickej
republiky M. Boháč, v mene vlády NDR štátny tajom-
ník ministerstva ochrany životného prostredia a vod-
ného hospodárstva NDR J. Rochlitzer. Dohoda nado-
budla platnosť dňom podpisu.

4. marca
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Holand-

ským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia
a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu
a z majetku. V mene ČSSR Zmluvu podpísal L. Lér,
v mene Holandského kráľovstva R. Froger. Platnosť
nadobudla dňa 5. novembra 1974.

7. marca
– V Moskve bol podpísaný Protokol medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o poskytnutí pozemku a výstavbe budov
obchodného zastupiteľstva ČSSR v ZSSR.

14. marca  
– Vo Varšave bola podpísaná Deklarácia o upevnení pria-

teľstva a prehĺbení spolupráce medzi ČSSR a Poľskou
ľudovou republikou. V mene ČSSR Deklaráciu podpísal
G. Husák a L. Štrougal, v mene PĽR E. Gierek a P. Jaros-
zewicz.

8. apríla
– V Hanoji bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o odbornej
príprave občanov VDR v československých organizáciách.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal Štanceľ, v mene
vlády VDR Khieu. Platnosť nadobudla dňa
16. apríla 1975.

23. apríla
– V Brne bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou

ČSSR a federálnou vojenskou vládou Nigérie. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal A. Barčák, v mene fede-
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rálnej vojenskej vlády Nigérie W. Briggs. Platnosť nado-
budla dňa 30. júla 1974.

8. mája
– V Nikózii bola podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti

cestovného ruchu medzi ČSSR a Cyperskou republikou.
V mene ČSSR Dohodu podpísal J. Jakubec, v mene
Cyperskej republiky Ch. Veniamin. Platnosť nadobudla
dňa 7. februára 1975.

22. mája
– V Teheráne boli podpísané: 1. Dlhodobá obchodná

dohoda medzi vládou ČSSR a Cisárskou vládou Iránu;
2. Dlhodobá platobná dohoda medzi vládou ČSSR
a Cisárskou vládou Iránu. V mene vlády ČSSR Dohody
podpísal A. Barčák, v mene Cisárskej vlády Iránu Ferei-
dun Mahdavi. Dohody nadobudli platnosť dňa
4. decembra 1974.

31. mája
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Bulhar-

skou ľudovou republikou o úprave dvojitého štátneho
občianstva. V mene ČSSR Zmluvu podpísal námestník
ministra vnútra Českej socialistickej republiky
A. Balák, v mene BĽR prvý námestník ministra spra-
vodlivosti BĽR A. Vojnov. Platnosť nadobudla dňa
4. mája 1975.

5. júla  
– V Prahe bola parafovaná Dohoda o vzájomnom vyspo-

riadaní majetkovoprávnych a finančných otázok medzi
ČSSR a USA.

19. septembra
– V Helsinkách boli podpísané: 1. Dlhodobá obchodná

dohoda medzi ČSSR a Fínskou republikou; 2. Dohoda
medzi ČSSR a Fínskou republikou o vzájomnom odstrá-
není prekážok obchodu. V mene ČSSR Dohody podpísal
A. Barčák, v mene Fínskej republiky J. Laine. Platnosť
nadobudli dňa 1. januára 1975

24. septembra  
– Vo Varšave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o ochrane ovzdušia
pred znečistením. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
námestník ministra pre technický a investičný rozvoj
ČSSR K. Nutil, v mene PĽR námestník ministra územ-
ného hospodárstva a ochrany prostredia L. Ochocki.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 2. marca 1975.

25. septembra
– V Bamaku bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Republiky Mali. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal V. Loskot, v mene vlády Republiky
Mali Assim Diawara. Platnosť nadobudla dňa
6. júna 1978.

2. októbra
– V Berlíne bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o činnosti
kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a v Berlíne.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal R. Dvořák,
v mene vlády NDR H. Krolikowski. Platnosť nadobudla
dňom podpisu.

8. októbra
– V New Yorku bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolu-

práci medzi ČSSR a Filipínskou republikou. V mene
ČSSR Dohodu podpísal minister zahraničných vecí
ČSSR B. Chňoupek, v mene Filipínskej republiky minis-
ter zahraničných vecí Filipínskej republiky C. Romulo.
Platnosť nadobudla dňa 18. júna 1975.

14. októbra
– V Lime bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Peruánskej republiky. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal minister zahraničných vecí
ČSSR B. Chňoupek, v mene vlády Peruánskej republiky
minister zahraničných vecí brigádny generál Miguel
A. de la Flor Valle. Platnosť nadobudla dňa 20. januára
1977.

17. októbra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní hlavy I a II
Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských
štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci
v hraničných otázkach. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal K. Kropáček, v mene vlády PĽR T. Pietrzak.
Platnosť nadobudla dňa 17. októbra 1974.

15. novembra
– V Mexiku bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Spojených štátov mexických. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal minister zahraničného
obchodu ČSSR A. Barčák, v mene vlády Spojených štá-
tov mexických minister zahraničných vecí E. Rabassa.
Platnosť nadobudla dňa 6. septembra 1976.

4. decembra
– V New Delhi boli podpísané: 1. Obchodná a platobná

dohoda medzi ČSSR a Indiou; 2. Konzulárny dohovor
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medzi ČSSR a Indickou republikou. Dohodu uvedenú
pod č. 1 podpísal v mene ČSSR minister zahraničného
obchodu ČSSR A. Barčák, v mene Indie minister
obchodu Indie D. Chattopadhyaya. Platnosť nadobudla
dňa 1. januára 1975. Konzulárny dohovor podpísal
v mene ČSSR Z. Trhlík, v mene Indickej republiky Shri
V. Trivedi. Platnosť nadobudol dňa 17. júna 1979.

– V Moskve boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou
ČSSR a vládou ZSSR o spolupráci pri rozvoji výroby suro-
vín obsahujúcich železo na území ZSSR a s tým súvisia-
cich dodávok surovín obsahujúcich železo do ČSSR; 2.
Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o spolupráci
pri rozvoji niektorých druhov ferrozliatín zo ZSSR
do ČSSR. Dohody nadobudli platnosť dňom podpisu.

6. decembra
– V Belehrade bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juho-
slávie o dlhodobej spolupráci pri využití juhoslovanského
ropovodu na prepravu ropy do ČSSR cez územie SFRJ.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

19. decembra
– Vo Viedni bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Rakús-

kou republikou o vysporiadaní určitých finančných
a majetkoprávnych otázok.

19 7 5   

2. januára
– Výmenou nót medzi federálnym ministerstvom zahra-

ničných vecí ČSSR a veľvyslanectvom PĽR v Prahe bola
uzavretá Dohoda o zmene charakteru hraničných pre-
chodov Vyšný Komárnik – Barwinek (cestný) a Plaveč –
Muszyna (železničný) na diaľkové hraničné prechody
s účinnosťou odo dňa 1. marca 1975.

7. januára
– V Prahe bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Republiky Srí Lanka. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal V. Kiršbaum, v mene vlády
Republiky Srí Lanka Kiri Banda Dissanyake. Platnosť
nadobudla dňa 5. augusta 1975.

22. januára  
– V Bonne bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Spolkovej republiky Nemecko o ďalšom rozvoji
hospodárskej, priemyslovej a technickej spolupráce.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal minister zahra-
ničného obchodu ČSSR A. Barčák, v mene vlády SRN

minister zahraničných vecí Hans-Dietrich Genscher.
Platnosť nadobudla dňom podpisu.

31. januára
– V Helsinkách boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Fínskej republiky o zrušení vízovej povin-
nosti; 2. Zmluva medzi vládou ČSSR a vládou Fínskej
republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení
daňového úniku v oblasti daní z príjmu a z majetku.
V mene ČSSR Dohodu i Zmluvu podpísal minister
zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek, v mene Fínskej
republiky minister zahraničných vecí A. Karjalainen.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 1. apríla 1975, Zmluva
nadobudla platnosť dňa 24. júla 1976.

26. februára
– V Dakare bola podpísaná Obchodná dohoda medzi

ČSSR a Senegalskou republikou. V mene ČSSR Dohodu
podpísal A. Barčák, v mene Senegalskej republiky
Assane Seck. Platnosť nadobudla dňa 25. júna 1976.

28. februára
– V Monrovii bola podpísaná Obchodná dohoda medzi

vládou ČSSR a vládou Libérijskej republiky. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal V. Loskot, v mene vlády
Libérijskej republiky N. Marsh. Platnosť nadobudla
dňa 23. októbra 1975.

1. marca
– V Lisabone bola podpísaná Dlhodobá dohoda medzi

ČSSR a Portugalskou republikou o obchodnej výmene.
V mene ČSSR Dohodu podpísal J. Jakubec, v mene
Portugalskej republiky José Vera Jardim. Platnosť nado-
budla dňa 4. decembra 1975.

11. marca
– V Prahe bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Indonézskej republiky. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal minister zahraničného
obchodu ČSSR A. Barčák, v mene vlády Indonézskej
republiky minister zahraničných vecí A. Malik. Plat-
nosť nadobudla dňa 16. septembra 1975.

18. marca 
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a ZSSR

o vzájomnej ochrane autorských práv k dielam literár-
nym, vedeckým a umeleckým. V mene ČSSR Dohodu
podpísal splnomocnenec prezidenta ČSSR M. Klusák,
v mene ZSSR splnomocnenec prezídia Najvyššieho
sovietu ZSSR B. Pankin. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 23. septembra 1975.
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20. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o špecializácii a koope-

rácii medzi ČSSR a ZSSR v oblasti priemyslu spracovania
ropy a petrochémie na obdobie 1976 – 1980. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

21. marca
– Vo Varšave bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Poľ-

skou ľudovou republikou o zmene priebehu štátnych hra-
níc a o niektorých ďalších otázkach súvisiacich s výstav-
bou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci. V mene
ČSSR Zmluvu podpísal minister lesného a vodného
hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky
F. Hagara, v mene PĽR námestník ministra poľnohos-
podárstva J. Maciak. Platnosť nadobudla dňa 14. marca
1976.

25. marca
– V Berlíne bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci
v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal minister zdravotníctva Českej
socialistickej republiky J. Prokopec, v mene NDR
minister zdravotníctva NDR L. Mecklinger. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

2. apríla
– V Dar es Salaame bola podpísaná Dohoda o hospodár-

skej spolupráci medzi ČSSR a Zjednotenou republikou
Tanzánia. Platnosť nadobudla dňa 24. decembra 1977.

3. apríla
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSSR

a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného
Írska. V mene ČSSR Dohovor podpísal zmocnenec pre-
zidenta ČSSR M. Růžek, v mene Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska zmocnenec Jej Brit-
ského Veličenstva Goronwy-Roberts z Caernarvonu
a Ogwenu. Dohovor nadobudol platnosť dňa 14.
októbra 1976.

30. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci
v oblasti cestovného ruchu. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal námestník ministra zahraničného obchodu
ČSSR F. Žurek, v mene vlády NDR námestník ministra
dopravy NDR F. Winkler. Platnosť nadobudla dňom
podpisu.

3. júna 
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi vládou ČSSR a vládou Jemenskej ľudovodemokra-
tickej republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
Růžek, v mene vlády Jemenskej ľudovodemokratickej
republiky Mahmud Abdulla Oshaish. Platnosť nado-
budla dňa 31. októbra 1975.

18. júna
– V Berlíne bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o dlhodobej
hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci v oblasti
vývoja a výroby poľnohospodárskych strojov. Dohoda
nadobudla platnosť dňom podpisu.

19. júna  
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Belgic-

kým kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia
a zabránení daňového úniku z príjmu a z majetku.
V mene ČSSR Zmluvu podpísal minister zahraničných
vecí ČSSR B. Chňoupek, v mene Belgického kráľovstva
minister zahraničných vecí a spolupráce na rozvoji Bel-
gického kráľovstva R. Van Elslande. Platnosť nadobudla
dňa 17. decembra 1977.

1. júla
– V Kolombe bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolu-

práci medzi vládou ČSSR a vládou Republiky Srí Lanka.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal F. Malík, v mene
vlády Republiky Srí Lanka H. Premawardane. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

24. júla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Bulharskej ľudovej republiky o medzinárodnej
cestnej doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
minister dopravy ČSSR Š. Šutka, v mene vlády BĽR
minister dopravy BĽR V. Canov. Platnosť nadobudla
dňa 4. februára 1976.

29. augusta  
– V Prahe boli podpísané: 1. Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Tureckej republiky; 2. Protokol medzi
vládou ČSSR a vládou Tureckej republiky o ukončení plat-
nosti niektorých ustanovení Obchodnej zmluvy zo dňa
17. januára 1931, vzťahujúcich sa na obchod; 3. Likvi-
dačný protokol medzi vládou ČSSR a vládou Tureckej
republiky. V mene vlády ČSSR podpísal uvedené doku-
menty V. Kiršbaum, v mene vlády Tureckej republiky
Maćit Varlik. Platnosť nadobudli dňa 15. marca 1976.
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10. septembra
– V Brne bola podpísaná Dohoda o rozvoji hospodárskej,

priemyslovej a technickej spolupráce medzi ČSSR a Hos-
podárskou úniou belgicko-luxemburskou. V mene ČSSR
Dohodu podpísal A. Barčák, v mene Hospodárskej únie
belgicko-luxemburskej M. Toussaint. Platnosť nado-
budla dňa 27. januára 1976.

11. septembra  
– V Prahe boli podpísané: 1. Dlhodobá obchodná dohoda

medzi vládou ČSSR a vládou Sýrskej arabskej republiky;
2. Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi ČSSR
a Sýrskou arabskou republikou; 3. Dohovor o spolupráci
v oblasti zdravotníctva medzi vládou ČSSR a vládou Sýr-
skej arabskej republiky. V mene vlády ČSSR Dohody
podpísal A. Barčák, v mene vlády Sýrskej arabskej repu-
bliky Nourallah Nourallah. V mene vlády ČSSR Doho-
vor podpísal B. Chňoupek, v mene vlády Sýrskej arab-
skej republiky Nourallah Nourallah. Dohody i Doho-
vor nadobudli platnosť dňa 29. apríla 1976.

2. októbra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave

medzi vládou ČSSR a vládou Talianskej republiky.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Podzimek,
v mene vlády Talianskej republiky F. Santini. Platnosť
nadobudla dňa 11. júla 1978.

10. októbra  
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSSR

a Talianskou republikou. V mene ČSSR Dohovor podpí-
sal námestník ministra zahraničných vecí ČSSR D. Spá-
čil, v mene Talianskej republiky štátny podtajomník
ministerstva zahraničných vecí F. Cattanei. Platnosť
nadobudol dňa 7. decembra 1978.

15. októbra  
– V Tripolise bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolu-

práci medzi vládou ČSSR a vládou Líbyjskej arabskej
republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
M. Vojta, v mene vlády Líbyjskej arabskej republiky Alí
Abdel Salam Trikí. Platnosť nadobudla dňa 22. júla
1976.

17. októbra  
– V Novom Dillí bol podpísaný Protokol medzi vládou

ČSSR a vládou Indickej republiky o rovnocennosti vysved-
čení, titulov a diplomov udeľovaných na stredných ško-
lách, univerzitách a iných vzdelávacích a vedeckých orga-
nizáciách a inštitúciách v ČSSR a v Indickej republike. V
mene vlády ČSSR Protokol podpísal Š. Chochol,

v mene vlády Indickej republiky S. Nurul Hasan. Plat-
nosť nadobudol dňa 4. októbra 1976.

7. novembra   
– Výmenou nót medzi ministerstvom zahraničných vecí

ČSSR a veľvyslanectvom Kórejskej ľudovodemokratic-
kej republiky v ČSSR zo dňa 7. novembra
a 29. decembra 1975 bola uskutočnená zmena článku 5
Dohovoru medzi vládou ČSSR a vládou KĽDR o spolu-
práci v oblasti zdravotníctva, podpísaného v Prahe dňa
4. júna 1959.

14. novembra  
– V Paríži bola podpísaná Dlhodobá dohoda o hospodár-

skej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Francúzskej
republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
L. Štrougal, v mene vlády Francúzskej republiky J. Chi-
rac. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

19. novembra
– V Haagu bola podpísaná Dohoda o hospodárskej, prie-

myslovej a technickej spolupráci medzi ČSSR a Holand-
ským kráľovstvom. V mene ČSSR Dohodu podpísal
B. Chňoupek, v mene Holandského kráľovstva minister
zahraničných vecí M. Van der Stoel. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 6. septembra 1976.

21. novembra
– V Prahe bol podpísaný Protokol k Dohode medzi vládou

ČSSR a vládou ZSSR o preprave sovietskeho zemného
plynu do krajín západnej Európy cez územie ČSSR z 21.
decembra 1970.

5. decembra
– Vo Viedni bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a Rakúskou spolkovou vládou o kriminalistickej spolu-
práci na riekach Dunaj, Morava a Dyje. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal K. Komárek, v mene rakúskej
spolkovej vlády E. Bielka. Platnosť nadobudla dňa
3. februára 1976.

– Vo Viedni bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR
a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti
pre držiteľov služobných pasov. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal D. Spáčil, v mene rakúskej spolkovej
vlády E. Bielka. Dohoda nadobudla platnosť dňa
19. mája 1976.

10. decembra  
– V Berlíne bol podpísaný Protokol, ktorým sa mení

a dopĺňa Zmluva medzi ČSSR a Nemeckou demokratic-
kou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodin-
ných a trestných veciach, podpísaná v Prahe dňa 11. sep-
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tembra 1956. V mene ČSSR Protokol podpísal
J. Němec, v mene NDR Heusinger. Protokol nadobudol
platnosť dňa 21. októbra 1976.

17. decembra  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej
osobnej a nákladnej doprave. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal V. Blažek, v mene Švajčiarskej spol-
kovej rady Jean Denis Grandjean. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 15. januára 1976.

19 76

15. januára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave

medzi vládou ČSSR a vládou Portugalska. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal B. Chňoupek, v mene vlády
Portugalska major E. Melo Antunes. Platnosť nado-
budla dňa 15. marca 1977.

20. januára
– Výmenou nót medzi československým veľvyslancom

v Japonsku R. Kožušníkom a ministrom zahraničných
vecí Japonska Kilchi Miyazawom bola Tokiu uzavretá
Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou ČSSR a vlá-
dou Japonska. Platnosť nadobudla dňom výmeny nót.

28. januára
– V Moskve bola podpísaná Dohoda o špecializácii a koo-

perácii výroby strojov a zariadení pre ľahký priemysel
medzi ČSSR a ZSSR. Platnosť nadobudla dňom pod-
pisu.

29. januára
– V Prahe bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Islamskej republiky Pakistan. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal M. Klusák, v mene vlády
IRP A. Pirzada. Platnosť nadobudla dňa 6. mája 1976.

10. februára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Gréckej republiky o kultúrnej spolupráci.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal B. Chňoupek,
v mene vlády Gréckej republiky D. Bitsios. Platnosť
nadobudla dňa 5. apríla 1977.

11. marca
– V Belehrade bol podpísaný Protokol o zmene Platobnej

dohody medzi ČSSR a Socialistickou federatívnou repu-
blikou Juhoslávia zo dňa 9. mája 1964. Protokol nadobu-

dol platnosť dňa 13. augusta 1976 s účinnosťou odo dňa
podpisu.

18. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci pri výstavbe priemyselných
podnikov a iných objektov v Československej republike.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

23. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravot-
níctva. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal minister
zahraničných vecí B. Chňoupek, v mene vlády Spoje-
ného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Dohodu podpísali D. Ennals a K. Macinnes. Platnosť
nadobudla dňa 23. mája 1976.

12. mája  
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSSR

a Cyperskou republikou. V mene prezidenta ČSSR
Dohovor podpísal B. Chňoupek, v mene prezidenta
Cyperskej republiky I. Christophides. Dohovor nadobu-
dol platnosť dňa 27. júla 1978.

26. mája  
– V Moskve bola podpísaná Dohoda o hospodárskej spolu-

práci medzi vládou Československej socialistickej repu-
bliky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík
o spolupráci pri vybudovaní strediska pre spoločnú výuku
lietajúceho, technického a dispečerského personálu civil-
ného letectva. Dohoda nadobudla platnosť dňom pod-
pisu.

31. mája
– V Budapešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave
vodohospodárskych otázok na hraničných vodách.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal minister lesného
a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej repu-
bliky F. Hagara, v mene vlády MĽR zmocnenec Štát-
neho vodohospodárskeho úradu MĽR I. Gergely.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 31. júla 1978.

1. júna
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Islamskej republiky Pakistan o vyrovnaní neza-
plateného pakistanského dlhu Československu. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 16. februára 1977.
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3. júna  
– V Ulánbátare bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi

ČSSR a Mongolskou ľudovou republikou. V mene ČSSR
Dohovor podpísal veľvyslanec ČSSR v MoĽR V. Bartoš,
v mene MoĽR námestník ministra zahraničných vecí
MoĽR O. Chosbajar.. Dohovor nadobudol platnosť dňa
20. júna 1977.

11. júna
– Vo Viedni bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Rakús-

kou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení
pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemy-
selných výrobkov odkazujúcich na pôvod a Protokol
k Zmluve. V mene ČSSR Zmluvu podpísal predseda
Úradu pre vynálezy a objavy ČSSR Bělohlávek, v mene
Rakúskej republiky predseda Rakúskeho patentového
úradu O. Leberl. Zmluva a Protokol k nej nadobudli
platnosť dňa 26. februára 1981.

12. júna
– V Lisabone bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Portugalskej republiky. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal V. Berger, v mene vlády Portu-
galskej republiky José Medeiros Ferreira. Platnosť
nadobudla dňa 12. októbra 1976.

15. júna
– V Bruseli bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi

ČSSR a Belgickým kráľovstvom. V mene ČSSR Dohovor
podpísal minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňou-
pek, v mene Belgického kráľovstva minister zahranič-
ných vecí R. van Elslande. Dohovor nadobudol platnosť
dňa 12. augusta 1978.

17. júna  
– V Luxemburgu bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi

vládou ČSSR a vládou Luxemburského veľkovojvodstva.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal B. Chňoupek,
v mene vlády Luxemburského veľkovojvodstva
G. Thorn. Platnosť nadobudla dňa 28. apríla 1978.

18. júna
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Maďars-

kou ľudovou republikou o spoločnej kontrole na štátnych
hraniciach. V mene ČSSR Zmluvu podpísal námestník
ministra vnútra ČSSR K. Kropáček, v mene MĽR štátny
tajomník ministerstva vnútra MĽR J. Kamara. Platnosť
nadobudla dňa 22. júla 1977.

24. júna
– V Nikózii bola podpísaná Dohoda o hospodárskej spolu-

práci medzi vládou ČSSR a vládou Cyperskej republiky.
Platnosť nadobudla dňa 23. februára 1977.

10. júla
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda medzi Ministerstvom

všeobecného strojárenstva ČSSR a Ministerstvom elektro-
techniky a elektroniky Nemeckej demokratickej republiky
o spolupráci pri vývoji jednotného sortimentu zameniteľ-
ných elektronických stavebných prvkov, obzvlášť vysoko
integrovaných stavebných prvkov, ako i pri vývoji polovo-
dičových materiálov a ich zliatín; 2. Dohoda medzi Minis-
terstvom všeobecného strojárenstva ČSSR a Minister-
stvom elektrotechniky a elektroniky Nemeckej demokra-
tickej republiky o rozdelení práce pri výskume, vývoji
a výrobe výrobkov elektronickej meracej techniky. Obidve
Dohody nadobudli platnosť dňom podpisu.

16. júla
– V La Valette bola podpísaná Obchodná dohoda medzi

vládou ČSSR a vládou Maltskej republiky. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal minister zahraničného
obchodu ČSSR A. Barčák, v mene vlády Maltskej repu-
bliky minister obchodu, priemyslu a turistiky P. Xue-
reb. Dohoda nadobudla platnosť dňa 25. januára 1977.

8. septembra  
– V Berlíne bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Nemec-

kou demokratickou republikou o spolupráci na spoloč-
ných štátnych hraniciach a o vzájomnej pomoci v hranič-
ných otázkach. V mene ČSSR Zmluvu podpísal námest-
ník ministra vnútra ČSSR generálmajor K. Kropáček,
v mene NDR námestník ministra národnej obrany
a veliteľ Pohraničných vojsk NDR generálporučík
E. Peter. Platnosť nadobudla dňa 12. septembra 1977.

17. septembra
– V Prahe bolo podpísané Dojednanie o poštovej a teleko-

munikačnej službe medzi vládou ČSSR a vládou Laoskej
ľudovodemokratickej republiky. Platnosť nadobudlo
dňom podpisu.

15. októbra
– V Ulánbátare bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR

a Mongolskou ľudovou republikou o poskytovaní právnej
pomoci a o právnych vzťahoch v občianskych, rodinných
a trestných veciach. V mene ČSSR Zmluvu podpísal
minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej repu-
bliky P. Király, v mene MoĽR minister spravodlivosti D.
Purev. Platnosť nadobudla dňa 22. marca 1978.
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21. októbra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi Federálnym

ministerstvom zahraničného obchodu ČSSR a Minister-
stvom chemického priemyslu Nemeckej demokratickej
republiky o špecializácii a kooperácii výroby a vzájom-
ných dodávkach vybraných druhov chemických vlákien.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

31. októbra
– V Mogadišu boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Somálskej demokratickej republiky
o vedecko-technickej spolupráci. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal J. Jakubec, v mene vlády Somálskej
demokratickej republiky M. Weirah; 2. Obchodná
dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Somálskej demokra-
tickej republiky. Obidve Dohody nadobudli platnosť
dňa 20. júna 1977.

9. novembra
– V Addis Abebe bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie
o vedecko-technickej spolupráci. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal J. Jakubec, v mene Dočasnej vojen-
skej vlády Socialistickej Etiópie Taye Worku. Platnosť
nadobudla dňa 17. mája 1977.

19. novembra
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Maďars-

kou ľudovou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci
na československo-maďarských štátnych hraniciach.
V mene ČSSR Zmluvu podpísal námestník ministra
vnútra ČSSR K. Kropáček, v mene MĽR štátny tajom-
ník ministerstva vnútra MĽR J. Kamara. Zmluva nado-
budla platnosť dňa 1. apríla 1978.

25. novembra
– V Sofii bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Bulhar-

skou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave práv-
nych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných
veciach. V mene ČSSR Zmluvu podpísal minister spra-
vodlivosti Českej socialistickej republiky J. Němec,
v mene BĽR ministerka spravodlivosti BĽR S. Daska-
lova. Zmluva nadobudla platnosť dňa 6. januára 1978.

29. novembra
– V Kábule boli podpísané: 1. Obchodná dohoda medzi

vládou ČSSR a vládou Afganskej republiky; 2. Platobná
dohoda medzi ČSSR a Afganskou republikou. V mene
vlády ČSSR Dohody podpísal námestník ministra
zahraničného obchodu ČSSR J. Jakubec, v mene vlády
Afganskej republiky námestník ministra obchodu

Hamidullah Tarzi. Platnosť nadobudli dňa 5. apríla
1977.

– V Teheráne bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR
a Cisárskou vládou Iránu o medzinárodnej cestnej
doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal Š. Ďur-
ček, v mene Cisárskej vlády Iránu Morteza Zamani.
Platnosť nadobudla dňa 5. júna 1978.

17. decembra  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Líbyjskej arabskej republiky o pravidelných
leteckých službách medzi ich príslušnými územiami
a za týmito územiami. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal P. Kalický, v mene vlády Líbyjskej arabskej
republiky Marei Mohammad Buzakuk. Platnosť nado-
budla dňa 10. augusta 1977.

20. decembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bez-
vízových cestách štátnych občanov ČSSR a štátnych obča-
nov MoĽR. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal prvý
námestník ministra zahraničných vecí ČSSR F. Krajčír,
v mene vlády MoĽR veľvyslanec MoĽR v ČSSR Z. Ene-
biš. Dohoda nadobudla platnosť dňa 24. apríla 1977.

19 7 7   

25. februára
– V Lime bola podpísaná Obchodná dohoda medzi ČSSR

a Republikou Peru. V mene ČSSR Dohodu podpísal
námestník ministra zahraničného obchodu ČSSR
J. Jakubec, v mene Peruánskej republiky minister
zahraničných vecí José de La Puente Radbill. Platnosť
nadobudla dňa 3. mája 1978.

– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a ZSSR
o špecializácii a kooperácii unifikovanej rady elektromo-
torov.

9. marca  
– V Manile bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Filipínskej republiky. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal minister zahraničného
obchodu ČSSR A. Barčák, v mene vlády Filipínskej
republiky minister obchodu T. Quiazon. Platnosť nado-
budla dňa 22. novembra 1978.

21. marca  
– V Hanoji bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi vládou ČSSR a vládou Vietnamskej socialistickej
republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
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B. Chňoupek, v mene vlády VSR Tran Quang Huy. Plat-
nosť nadobudla dňa 5. mája 1977.

18. mája
– V Kuvajte bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva
a lekárskych vied. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej repu-
bliky E. Matejíček, v mene vlády Kuvajtu minister
verejného zdravotníctva Abdul Rahman A. Al Awadi.
Platnosť nadobudla dňa 11. marca 1980.

1. júna
– V Konakry bola podpísaná Dohoda o výmene tovaru

a platbách medzi ČSSR a Guinejskou republikou. V mene
ČSSR Dohodu podpísal V. Loskot, v mene vlády Guinej-
skej republiky Soriba Touré. Platnosť nadobudla dňa
1. júla 1978.

6. júna  
– V Aténach bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Gréckej republiky o medzinárodnej cestnej
doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
B. Chňoupek, v mene vlády Gréckej republiky Dimitri
S. Bitsios. Platnosť nadobudla dňa 7. januára 1979.

14. júla
– V Bogote bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Kolumbijskej republiky. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal minister zahraničného
obchodu ČSSR A. Barčák, v mene vlády Kolumbijskej
republiky minister hospodárskeho rozvoja Diego
Moreno Jaramillo. Dohoda nadobudla platnosť dňa 8.
februára 1979.

20. júla
– Vo Varšave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného
styku občanov oboch štátov. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal námestník ministra zahraničných
vecí ČSSR M. Vejvoda, v mene vlády PĽR námestník
ministra zahraničných vecí PĽR M. Dmochowski. Plat-
nosť nadobudla dňa 20. augusta 1977.

1. septembra
– V Reykjavíku bola podpísaná Dlhodobá obchodná a pla-

tobná dohoda medzi ČSSR a Islandskou republikou.
V mene ČSSR Dohodu podpísal J. Jakubec, v mene
Islandskej republiky O. Jóhannesson. Platnosť nado-
budla dňa 16. januára 1978.

16. septembra
– V Budapešti boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o činnosti
Československého kultúrneho a informačného strediska
v Budapešti a Maďarského kultúrneho strediska v Prahe
a Protokol k nej. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek, v mene
vlády MĽR minister zahraničných vecí MĽR F. Puja.
Platnosť nadobudla dňom podpisu. 2. Zmluva medzi
ČSSR a MĽR o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel
Gabčíkovo–Nagymaros. V mene ČSSR Zmluvu podpísal
predseda vlády ČSSR L. Štrougal, v mene MĽR pred-
seda rady ministrov MĽR Gy. Lázár. Platnosť nado-
budla dňa 30. júna 1978.

3. októbra  
– V Berlíne bola podpísaná Zmluva o priateľstve, spolu-

práci a vzájomnej pomoci medzi ČSSR a Nemeckou
demokratickou republikou. V mene ČSSR Zmluvu pod-
písal G. Husák, v mene NDR E. Honecker. Platnosť
nadobudla dňa 20. apríla 1978.

5. októbra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci pri výstavbe závodu
na výrobu produkcie obsahujúcej nikel a kobalt v Punta
Gorda v Republike Kuba. Dohoda nadobudla platnosť
dňom podpisu.

11. októbra
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Japon-

skom o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní
z príjmu. V mene ČSSR Zmluvu podpísal F. Hájek,
v mene Japonska F. Suzuki. Platnosť nadobudla dňa
25. novembra 1978.

– V San José bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolu-
práci medzi ČSSR a Kostarickou republikou. V mene
ČSSR Dohodu podpísal B. Chňoupek, v mene Kostaric-
kej republiky Gonzalo Facio Segreda. Platnosť nado-
budla dňa 25. septembra 1981.

17. októbra  
– V Paname bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolu-

práci medzi ČSSR a Panamskou republikou. V mene
ČSSR Dohodu podpísal minister zahraničných vecí
ČSSR B. Chňoupek, v mene Panamskej republiky
minister zahraničných vecí N. Revilla. Platnosť nado-
budla dňa 4. januára 1978.

28. októbra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie
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o dlhodobej spolupráci pri využití československého tran-
zitného plynovodu na prepravu zemného plynu do SFRJ
cez územie ČSSR. Dohoda nadobudla platnosť dňa
12. februára 1977.

5. novembra
– V Havane bola podpísaná Zmluva o obchode a plavbe

medzi ČSSR a Kubánskou republikou. V mene ČSSR
Zmluvu podpísal A. Barčák, v mene Kubánskej repu-
bliky Marcelo Fernandez Font. Platnosť nadobudla dňa
15. decembra 1978.

15. novembra
– V Ankare bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi

ČSSR a Tureckou republikou. V mene ČSSR Dohovor
podpísal minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňou-
pek, v mene Tureckej republiky minister zahraničných
vecí I. C,aglayngil. Platnosť nadobudol dňa 11. augusta
1979.

22. novembra
– Vo Viedni bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cest-
ných prechodov na spoločných štátnych hraniciach.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal B. Chňoupek,
v mene spolkovej vlády Rakúskej republiky W. Pahr.
Platnosť nadobudla dňa 21. januára 1978.

– Vo Viedni bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Rakús-
kou republikou o spolupráci v oblasti kultúry, školstva
a vedy. V mene ČSSR Dohodu podpísal B. Chňoupek,
v mene Rakúskej republiky W. Pahr. Platnosť nado-
budla dňa 9. decembra 1978.

25. novembra
– Vo Vientiane bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolu-

práci medzi vládou ČSSR a vládou Laoskej ľudovodemo-
kratickej republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpí-
sal M. Lúčan, v mene vlády Laoskej ľudovodemokratic-
kej republiky Phoumi Vongvichit. Platnosť nadobudla
dňom podpisu.

30. novembra
– V Kolombe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Republiky Srí Lanka o leteckých službách medzi
ich príslušnými územiami a za týmito územiami. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Sedlák, v mene vlády
Republiky Srí Lanka W. Kannangara. Platnosť nado-
budla dňa 27. septembra 1979.

7. decembra
– V Bagdade bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR

a vládou Irackej republiky o vzájomnom oslobodení zisku

a príjmu československého a irackého leteckého podniku
a ich zamestnancov od daní. V mene vlády ČSSR
Zmluvu podpísal M. Jirásek, v mene vlády Irackej repu-
bliky Radgib Fahmi. Platnosť nadobudla dňa
5. februára 1979.

12. decembra
– V Madride bola podpísaná Dlhodobá dohoda medzi

ČSSR a Španielskym kráľovstvom o obchodnej výmene
a rozvoji hospodárskej a priemyslovej kooperácie.
V mene ČSSR Dohodu podpísal A. Barčák, v mene Špa-
nielskeho kráľovstva Garcia Diez. Platnosť nadobudla
dňa 5. mája 1978.

– V Havane bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti ces-
tovného ruchu. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
zmocnenec F. Žurek, v mene vládu Kubánskej repu-
bliky zmocnenec Joaguín Góngor Suau. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 23. augusta 1978.

20. decembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Fínskej republiky o spolupráci v oblasti cestov-
ného ruchu. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
F. Žurek, v mene vlády Fínskej republiky O. Auero. Plat-
nosť nadobudla dňa 14. októbra 1978.

19 7 8

24. januára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o civilnej leteckej

doprave medzi vládou ČSSR a vládou Vietnamskej socia-
listickej republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpí-
sal P. Kalický, v mene vlády VSR Phung The Tai. Plat-
nosť nadobudla dňa 14. júla 1978.

29. januára
– V Kuvajte bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave

medzi vládou ČSSR a vládou Štátu Kuvajt. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal J. Jirásek, v mene vlády Kuvajtu
Jaber Al-Athby Al-Sabah. Platnosť nadobudla dňa
4. novembra 1978.

2. februára
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o vykonávaní špeciálnej technickej pre-
bierky zariadenia vyrábaného v podnikoch ČSSR pre
jadrové elektrárne. Platnosť nadobudla dňom podpisu.
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15. februára
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda o preprave soviet-

skeho zemného plynu cez územie ČSSR do Spolkovej repu-
bliky Nemecka, Francúzskej republiky a Rakúskej repu-
bliky; 2. Dohoda o dodávke sovietskeho zemného plynu
do ČSSR zámenou za zemný plyn, nakúpený ČSSR v Irán-
skom cisárstve. Dohody nadobudli platnosť dňom pod-
pisu.

7. marca  
– Vo Viedni bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Rakús-

kou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore
daní z príjmu a z majetku. V mene ČSSR Zmluvu pod-
písal L. Lér, v mene Rakúskej republiky H. Androsch.
Platnosť nadobudla dňa 14. decembra 1978.

30. marca  
– V Karlových Varoch bola podpísaná Dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Nemeckej demokratickej republiky
o bezvízovom styku a Príloha k nej. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal minister zahraničných vecí ČSSR
B. Chňoupek, v mene vlády NDR minister zahranič-
ných vecí O. Fischer. Platnosť nadobudla dňa 30. apríla
1978.

7. apríla
– V Prahe bol podpísaný Dodatok k Dohode medzi vládou

ČSSR a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
o poskytnutí úveru Československou socialistickou republi-
kou Kórejskej ľudovodemokratickej republike
z 22. júna 1973.

10. apríla  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedec-
kej spolupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
M. Lúčan, v mene vlády BĽR L. Živkova. Platnosť nado-
budla dňa 3. apríla 1979.

11. apríla
– V Bonne bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Spolkovej republiky Nemecko o kultúrnej spolu-
práci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal minister
zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek, v mene vlády
SRN minister zahraničných vecí Hans-Dietrich Gen-
scher. Platnosť nadobudla dňa 16. marca 1979.

3. mája  
– V Ammáne bola podpísaná Dohoda o kultúrnej a vedec-

kej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Hašemit-
ského kráľovstva Jordánska. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal B. Chňoupek, v mene vlády Hašemit-

ského kráľovstva Jordánska Hasan Ibráhím. Platnosť
nadobudla dňa 3. januára 1979.

– V Paríži bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti ces-
tovného ruchu. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
F. Žurek, v mene vlády Francúzskej republiky O. Stirn.
Platnosť nadobudla dňa 1. marca 1979.

11. mája
– Vo Viedni bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a Rakúskou spolkovou vládou o vstupe na časti územia
dotknuté úpravami hraničných vôd. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal B. Chňoupek, v mene Rakúskej spol-
kovej vlády W. Pahr. Platnosť nadobudla dňa
10. júla 1978.

8. júna
– V Berlíne bol podpísaný Protokol medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o rovnocen-
nosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodností a titulov,
ktoré sú vydávané alebo udeľované v ČSSR a v NDR.
V mene vlády ČSSR Protokol podpísal F. Hamouz,
v mene vlády NDR H. Böhme. Protokol nadobudol
platnosť dňom podpisu.

15. júna
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci pri výstavbe vodného diela
„Gabčíkovo“, ktoré je súčasťou sústavy vodných diel „Gab-
číkovo – Nagymaros“ na rieke Dunaji. Platnosť nado-
budla dňom podpisu.

24. júna
– V Ammáne bola podpísaná Dlhodobá obchodná

dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Hašemitského krá-
ľovstva Jordánska. V mene vlády ČSSR Dohodu podpí-
sal J. Jakubec, v mene vlády Hašemitského kráľovstva
Jordánska Hashem Dabbas. Platnosť nadobudla dňa
20. novembra 1978.

28. júna
– V Lisabone bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Portugalskej republiky o medzinárodnej cestnej
doprave osôb a nákladov. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal B. Chňoupek, v mene vlády Portugalskej repu-
bliky Vitor Sá Machado. Platnosť nadobudla dňa
1. marca 1980.

30. júna
– V Nikózii bola podpísaná Obchodná dohoda medzi

ČSSR a Cyperskou republikou. V mene ČSSR Dohodu
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podpísal J. Jakubec, v mene Cyperskej republiky Andrej
Papageorghiu. Platnosť nadobudla dňa 4. januára 1979.

3. júla
– V Mapute boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Mozambickej ľudovej republiky o vedecko-
technickej spolupráci; 2. Dlhodobá obchodná dohoda
medzi vládou ČSSR a vládou Mozambickej ľudovej repu-
bliky. V mene vlády ČSSR Dohody podpísal minister
zahraničného obchodu ČSSR A. Barčák, v mene vlády
Mozambickej ľudovej republiky minister zahraničného
obchodu Sãlomão Munguambe. Platnosť nadobudli
dňa 5. júla 1979.

– V Bagdade bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou Irackej republiky o ustanovení Stáleho výboru
pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 24. septembra 1978.

14. júla
– V Brne bolo podpísané Dojednanie medzi federálnym

ministerstvom poľnohospodárstva a výživy ČSSR a minis-
terstvom poľnohospodárstva Poľskej ľudovej republiky
o spolupráci pri vykonávaní rastlinno-lekárskych prehlia-
dok. V mene federálneho ministerstva poľnohospodár-
stva a výživy ČSSR Dojednanie podpísal Nágr, v mene
ministerstva poľnohospodárstva PĽR Klonica. Dojed-
nanie nadobudlo platnosť dňom podpisu.

26. júla
– V Kolombe bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR

a vládou Republiky Srí Lanka o zamedzení dvojitého zda-
nenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z prí-
jmu a z majetku. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
J. Sedlák, v mene vlády Republiky Srí Lanka W. M. Tila-
karatna. Platnosť nadobudla dňa 19. júna 1979.

1. augusta
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení
vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, zvlášt-
nych a služobných pasov. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal B. Chňoupek, v mene vlády Laoskej ľudovode-
mokratickej republiky Phoune Sipraseuth. Platnosť
nadobudla dňa 15. septembra 1978.

8. augusta
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal minister zahra-
ničných vecí ČSSR B. Chňoupek, v mene vlády Kubán-
skej republiky minister zahraničných vecí Isidoro Mal-

mierca Peoli. Platnosť nadobudla dňa 25. novembra
1978.

30. augusta
– V Luande bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolu-

práci medzi vládou ČSSR a vládou Angolskej ľudovej
republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
B. Chňoupek, v mene vlády Angolskej ľudovej repu-
bliky P. Yorge. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

1. septembra
– V Lagose bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Nigérijskej federatívnej republiky. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal B. Chňoupek, v mene
vlády Nigérijskej federatívnej republiky Henry E. Olu-
femi Adefope. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

20. septembra 
– V Prahe bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Thajského kráľovstva. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal A. Barčák, v mene vlády Thaj-
ského kráľovstva Upadit Pachariyangkum. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

20. októbra  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o kultúrnej, školskej

a vedeckej výmene medzi ČSSR a Luxemburským veľko-
vojvodstvom.

3. novembra
– V New Delhi bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Indickej republiky o spolupráci v námor-
nej doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
F. Mareš, v mene vlády Indickej republiky S. Ranade.
Platnosť nadobudla dňa 19. decembra 1979.

13. novembra
– Výmenou listov bola v Prahe uzavretá Dohoda medzi

vládou ČSSR a vládou Japonska o vedecko-technickej spo-
lupráci.

30. novembra  
– V Kábule bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci
v oblasti zdravotníctva. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal J. Prokopec, v mene vlády Afganskej demokra-
tickej republiky Shah Wali. Platnosť nadobudla dňa
19. júna 1980.

– V Prahe bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-
dou ČSSR a vládou Jamajky. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal A. Barčák, v mene vlády Jamajky Per-
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cival J. Patterson. Platnosť nadobudla dňa 10. októbra
1980.

2. decembra  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o kul-
túrnej a vedeckej spolupráci. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal B. Chňoupek, v mene Dočasnej
vojenskej vlády Socialistickej Etiópe Feleke G. Giorgis.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 25. júna 1979.

4. decembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Sýrskej arabskej republiky o medzinárodnej cest-
nej osobnej a nákladnej doprave. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal Vladimír Blažek, v mene vlády Sýr-
skej arabskej republiky Salim Yassin. Platnosť nado-
budla dňa 26. októbra 1979.

13. decembra  
– V Buenos Aires bola podpísaná Dohoda o hospodárskej

a technickej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou
Argentínskej republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal minister zahraničného obchodu ČSSR A. Bar-
čák, v mene vlády Argentínskej republiky minister
zahraničných vecí a kultu Carlos W. Pastor. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 2. júna 1980.
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19. januára
– V Rabate bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi vládou ČSSR a vládou Marockého kráľovstva.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal Z. Trhlík, v mene
vlády Marockého kráľovstva Abderrahman Baddou.
Platnosť nadobudla dňa 7. decembra 1979.

– V Budapešti bola podpísaná Dohoda o colných otázkach
súvisiacich s prípravou, výstavbou a prevádzkou Sústavy
vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Platnosť nado-
budla dňom podpisu.

1. februára
– V Nairobi bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Keňskej republiky. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal minister zahraničného
obchodu ČSSR A. Barčák, v mene vlády Keňskej repu-
bliky minister priemyslu a obchodu E. T. Mwamunga.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 22. septembra.

16. februára
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Švéd-

skym kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia
v odbore daní z príjmu a z majetku. V mene ČSSR
Zmluvu podpísal D. Spáčil, v mene Švédskeho kráľo-
vstva S. Lilliehöök. Platnosť nadobudla dňa 8. októbra
1980.

1. marca  
– V Káthmándú bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a kráľovskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti
zdravotníctva a lekárskej vedy. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal J. Prokopec, v mene kráľovskej vlády
Nepálu Padma Sunder Lawati. Platnosť nadobudla
dňom podpisu.

7. marca
– V Madride boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Španielskeho kráľovstva o medzinárodnej
cestnej doprave; 2. Dohoda o kultúrne spolupráci medzi
vládou ČSSR a vládou Španielska. V mene vlády ČSSR
Dohody podpísal B. Chňoupek, v mene vlády Španiel-
skeho kráľovstva M. Oreja. Dohoda uvedená pod č. 1
nadobudla platnosť dňa 24. júna 1979, Dohoda uve-
dená pod č. 2 nadobudla platnosť dňa 8. októbra 1979.

12. marca
– V Lagose bola podpísaná Dohoda o ekonomickej a tech-

nickej spolupráci medzi vládou ČSSR a federálnou vojens-
kou vládou Nigérijskej federatívnej republiky. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal A. Barčák, v mene fede-
rálnej vojenskej vlády Nigérijskej federatívnej repu-
bliky O. Adewoye. Platnosť nadobudla dňa 14.
decembra 1979.

14. marca
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda medzi ČSSR a Rakús-

kou republikou o konzulárnych stykoch; 2. Dohoda medzi
ČSSR a Rakúskou republikou o spolupráci na veterinár-
nom úseku. V mene ČSSR Dohody podpísal minister
zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek, v mene Rakú-
skej republiky spolkový minister zahraničných vecí W.
Pahr. Dohoda uvedená pod č. 1 nadobudla platnosť
dňa 1. februára 1981, Dohoda uvedená pod č. 2 nado-
budla platnosť dňa 13. júla 1981.

20. marca
– V Bukurešti bol podpísaný Protokol o zriadení Zmieša-

nej vládnej komisie pre kultúrnu spoluprácu medzi vlá-
dou ČSSR a vládou Rumunskej socialistickej republiky. V
mene vlády ČSSR Protokol podpísal Z. Trhlík, v mene
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vlády RSR C. Oancea. Protokol nadobudol platnosť dňa
14. augusta 1979.

29. marca
– V Moskve boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou ZSSR o spolupráci pri výstavbe a prevá-
dzke linky elektrického vedenia 750 kV Vinnica – Zápa-
doukrajinská (ZSSR) – Albertirša (MĽR) a rozvodom Vin-
nica, Západoukrajinská a Albertirša; 2. Dohoda medzi
vládou ČSSR a vládou ZSSR o spolupráci pri výstavbe
Chmelnickej atómovej elektrárne na území ZSSR a s tým
spojených dodávkach elektrickej energie do ČSSR.
Dohody nadobudli platnosť dňom podpisu.

30. marca
– Na základe výmeny nót medzi federálnym minister-

stvom zahraničných vecí ČSSR a veľvyslanectvom
NDR v ČSSR stratila platnosť Zmluva medzi vládou
ČSSR a vládou Nemeckej demokratickej republiky o práv-
nej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov a ochran-
ných známok pri hospodárskej a vedecko-technickej spo-
lupráci, podpísaná v Berlíne dňa 14. októbra 1971.

3. apríla
– V Adene bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky
o vedeckej a technickej spolupráci. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal J. Kočí, v mene vlády Jemenskej ľudo-
vodemokratickej republiky Othman Abdul Gabbar.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 17. decembra 1979.

12. apríla
– V Tunise boli podpísané: 1. Zmluva medzi ČSSR a Tunis-

kou republikou o právnej pomoci v občianskych a trest-
ných veciach, o uznaní a výkone justičných rozhodnutí
a o vydávaní a Dodatkový protokol k nej; 2. Konzulárny
dohovor medzi ČSSR a Tuniskou republikou. V mene
ČSSR uvedené dokumenty podpísal minister zahranič-
ných vecí ČSSR B. Chňoupek, v mene Tuniskej repu-
bliky minister zahraničných vecí Mohamed Fitouri.
Platnosť nadobudli dňa 21. februára 1981.

17. apríla  
– V Paname boli podpísané: 1. Základná dohoda

o vedecko-technickej spolupráci medzi ČSSR a Panams-
kou republikou; 2. Obchodná dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou Panamskej republiky. Dohodu uvedenú pod
č. 1 v mene ČSSR podpísal J. Jakubec, v mene vlády
Panamskej republiky Gonzáles. Dohodu uvedenú pod
č. 2 v mene vlády ČSSR podpísal J. Jakubec, v mene

vlády Panamskej republiky Juan José Amádeo III.
Dohody nadobudli platnosť dňa 2. januára 1980.

19. apríla 
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej
a vedeckej spolupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu pod-
písal minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek,
v mene vlády NDR minister zahraničných vecí
O. Fischer. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

20. apríla
– V Mexiku bola podpísaná Základná dohoda o vedecko-

technickej spolupráci medzi ČSSR a Spojenými štátmi
mexickými. V mene ČSSR Dohodu podpísal námestník
ministra zahraničného obchodu ČSSR J. Jakubec,
v mene Spojených štátov mexických minister zahranič-
ných vecí S. Roel. Platnosť nadobudla dňa
12. februára 1980.

23. apríla
– V Bogote bola podpísaná Dohoda o kultúrnej výmene

medzi vládou ČSSR a vládou Kolumbijskej republiky.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal veľvyslanec
ČSSR v Kolumbijskej republike J. Kolek, v mene vlády
Kolumbijskej republiky minister zahraničných vecí
Indalecia Lievana Aguirre. Platnosť nadobudla dňa
25. februára 1981.

23. mája
– V Damasku bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi

ČSSR a Sýrskou arabskou republikou. V mene ČSSR
Dohovor podpísal B. Chňoupek, v mene Sýrskej arab-
skej republiky Abdal Halím Chaddám. Platnosť nado-
budol dňa 11. júna 1983.

7. júna
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o vykonávaní Zmluvy

medzi ČSSR a Rakúskou republikou o ochrane údajov
o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospo-
dárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich
na pôvod. V mene ČSSR Dohodu podpísal M. Bělohlá-
vek, v mene Rakúskej republiky. O. Leberl. Platnosť
nadobudla dňa 26. februára 1981.

11. júna  
– V Prahe bola podpísaná Úverová dohoda medzi vládou

ČSSR a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federa-
tívnej republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
minister zahraničného obchodu ČSSR A. Barčák,
v mene federálnej vojenskej vlády Nigérijskej federa-
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tívnej republiky federálny komisár financií J. Oluleye.
Platnosť nadobudla dňa 1. februára 1980.

27. júna  
– V Osle bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR a vlá-

dou Nórskeho kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia
a o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu
a z majetku. V mene vlády ČSSR Zmluvu podpísal
B. Chňoupek, v mene vlády Nórskeho kráľovstva K. Fry-
denlund. Platnosť nadobudla dňa 28. decembra 1979.

28. júna
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o výstavbe nového železničného hranič-
ného prechodu medzi ČSSR a ZSSR. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 14. decembra 1979.

2. júla
– V Bukurešti bol podpísaný Protokol o vzájomnom

poskytnutí priestorov určených pre domy kultúry ČSSR
v Rumunskej socialistickej republike a Rumunskej socia-
listickej republiky v ČSSR a o ich stavebnej úprave.

3. júla
– V Berlíne bola podpísaná Dohoda o vzájomnom uzná-

vaní výsledkov skúšok štátnej kontroly akosti pri výrob-
koch, ktoré sú predmetom výmeny tovaru medzi ČSSR
a Nemeckou demokratickou republikou. V mene ČSSR
Dohodu podpísal T. Hill, v mene NDR H. Lilie. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

– V Mapute bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou Mozambickej ľudovej republiky o vedecko-tech-
nickej spolupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
A. Barčák, v mene vlády Mozambickej ľudovej repu-
bliky Sãlomão Munguambe. Platnosť nadobudla dňa
5. júla 1979.

11. júla
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda o výmene tovaru

medzi ČSSR a Laoskou ľudovodemokratickou republikou;
2. Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi ČSSR
a Laoskou ľudovodemokratickou republikou; 3. Platobná
dohoda medzi ČSSR a Laoskou ľudovodemokratickou
republikou. V mene ČSSR Dohody podpísal minister
zahraničného obchodu ČSSR A. Barčák, v mene Lao-
skej ľudovodemokratickej republiky minister verej-
ných prác a dopravy Laoskej ľudovodemokratickej
republiky Sanan Southichak. Platnosť nadobudli dňa
14. septembra 1979.

7. augusta
– V Prahe bol podpísaný Dohovor medzi Federálnym

ministerstvom poľnohospodárstva a výživy ČSSR a Minis-
terstvom poľnohospodárstva a rybárstva Holandského
kráľovstva o spolupráci na úseku poľnohospodárskej vedy
a výskumu.

1. septembra
– V Ulánbátare bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Mongolskej ľudovej republiky o poskytnutí
úveru na obdobie 1976 – 1980. Platnosť nadobudla dňa
7. januára 1980.

3. septembra
– V Ankare bol podpísaný Dlhodobý obchodný protokol

medzi ČSSR a Tureckou republikou. V mene ČSSR Proto-
kol podpísal minister zahraničného obchodu ČSSR
A. Barčák, v mene Tureckej republiky minister
obchodu Teoman Köprülüler. Platnosť nadobudol dňa
1. januára 1980.

10. septembra  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi vládou ČSSR a vládou Maltskej republiky. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal M. Klusák, v mene vlády
Maltskej republiky Agatha Barbara. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 2. januára 1980.

11. septembra  
– V Ulánbátare bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Mongolskej ľudovej republiky o zriadení
československo-mongolského spoločného podniku
na vykonávanie geologicko-prieskumných prác, ťažbu
a úpravu nerastných surovín v Mongolskej ľudovej repu-
blike. Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou ZSSR o poskytnutí užívacích práv k pozemkom
na výstavbu areálu sovietskej školy v Prahe a budov veľvy-
slanectva ČSSR v Moskve.

17. septembra  
– Výmenou nót medzi ministrom zahraničných vecí

ČSSR B. Chňoupkom a medzi ministrom zahraničných
vecí Islandskej republiky B. Gröndalom bola v Reykja-
víku uzavretá Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vlá-
dou ČSSR a vládou Islandskej republiky. Platnosť nado-
budla dňom výmeny nót.

11. októbra
– V Bratislave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spoločnom sta-
tuse zmocnencov vlád, ktorý upravuje ich činnosť pri
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výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo –
Nagymaros. Dohoda nadobudla platnosť dňom pod-
pisu.

23. novembra
– Bola vydaná vyhláška ministra zahraničných vecí ČSSR

B. Chňoupka o sukcesii Bahamského spoločenstva,
Fidži, Lesothského kráľovstva, Nauruskej republiky,
Svazijského kráľovstva a Kráľovstva Tonga do Zmluvy
medzi Republikou Československou a Spojeným kráľo-
vstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci
vo veciach občianskych z 11. novembra 1924
a do Dodatkového dohovoru o civilnom konaní súd-
nom medzi Republikou Československou a Spojeným
kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska z 15.
februára 1935.

28. novembra
– V Bratislave bola podpísaná Dohoda o úprave spolu-

práce v colných otázkach medzi federálnym minister-
stvom zahraničného obchodu ČSSR a ministerstvom
financií Maďarskej ľudovej republiky. Dohoda nado-
budla platnosť dňom podpisu.

18. decembra
– V Kuvajte bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva
a lekárskych vied. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej repu-
bliky E. Matejíček, v mene vlády Kuvajtu minister
verejného zdravotníctva Abdul Rahman A. Al-Awadi.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 11. marca 1980.

22. decembra
– V Prahe bol podpísaný Protokol o zmene Platobnej

dohody medzi ČSSR a Socialistickou federatívnou repu-
blikou Juhoslávia zo dňa 9. mája 1964. Protokol nadobu-
dol platnosť dňom podpisu.

28. decembra
– Vo Vientiane bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky
o spolupráci v oblasti zdravotníctva. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal F. Kán, v mene vlády Laoskej ľudovo-
demokratickej republiky Khamlieng Pholsen. Platnosť
nadobudla dňa 28. apríla 1980.

19 8 0

11. januára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti zdra-
votníctva. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Pro-
kopec, v mene vlády Maltskej republiky V. Moran. Plat-
nosť nadobudla dňa 29. októbra 1980.

16. januára
– V Madride bola podpísaná Základná dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Španielskeho kráľovstva o vedecko-
technickej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť dňa
26. februára 1980.

28. januára  
– V Adene bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej
republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
F. Žurek, v mene vlády Jemenskej ľudovodemokratickej
republiky Abdulla Salem Al-Gifri. Platnosť nadobudla
dňa 9. októbra 1980.

6. februára
– Výmenou nót medzi federálnym ministerstvom zahra-

ničných vecí ČSSR a švajčiarskym veľvyslanectvom
v Prahe bolo podpísané Dojednanie medzi vládou ČSSR
a Švajčiarskou spolkovou radou o rozšírení vykonávania
Dohody medzi vládou ČSSR a Švajčiarskou spolkovou
radou o medzinárodne cestnej osobnej a nákladnej
doprave, podpísané v Prahe dňa 17. decembra 1975,
na Lichtenštajnské kniežatstvo.

14. februára
– V Hanoji boli podpísané: 1. Zmluva o priateľstve a spo-

lupráci medzi ČSSR a Vietnamskou socialistickou republi-
kou; 2. Konzulárny dohovor medzi ČSSR a Vietnamskou
socialistickou republikou. V mene ČSSR Zmluvu podpí-
sal G. Husák a L. Štrougal, v mene VSR Le Duan
a Pham Van Dong. Dohovor podpísal minister zahra-
ničných vecí ČSSR B. Chňoupek a minister zahranič-
ných vecí VSR Nguyen Co Thach. Uvedené dokumenty
nadobudli platnosť dňa 13. novembra 1980.

16. februára
– V Pnompenhi bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Kambodžskej ľudovej republiky o spolu-
práci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal B. Chňoupek, v mene
vlády Kambodžskej ľudovej republiky Nou Beng. Plat-
nosť nadobudla dňa 23. apríla 1981.
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17. februára
– Vo Vientiane boli podpísané: 1. Zmluva o priateľstve

a spolupráci medzi ČSSR a Laoskou ľudovodemokratic-
kou republikou; 2. Dohoda o civilnej leteckej doprave
medzi vládou ČSSR a vládou Laoskej ľudovodemokratic-
kej republiky. V mene ČSSR Zmluvu podpísal G. Husák,
v mene Laoskej ľudovodemokratickej republiky Kay-
sone Phomivihane. Platnosť nadobudla dňa 2. júla
1981. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal B. Chňou-
pek, v mene vlády Laoskej ľudovodemokratickej repu-
bliky Phoune Siprasouth. Platnosť nadobudla dňa
11. marca 1982.

6. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi federálnym

ministerstvom zahraničných vecí ČSSR a Hlavnou sprá-
vou pre zahraničný cestovný ruch pri Rade ministrov
ZSSR o rozvoji cestovného ruchu v rokoch 1981 – 1985.
Platnosť nadobudla dňa 1. januára 1981.

31. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a Afganskej demokratickej republiky o vedecko-technickej
spolupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
R. Rohlíček, v mene vlády Afganskej demokratickej
republiky Sultán Ali Kištmand. Platnosť nadobudla dňa
8. marca 1981.

4. apríla  
– V Prahe bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou národnej obnovy Nikaragujskej repu-
bliky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal A. Barčák,
v mene vlády národnej obnovy Nikaragujskej repu-
bliky Moises Hassan Morales. Platnosť nadobudla dňa
4. apríla 1980.

15. apríla  
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Cypers-

kou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabrá-
není daňovému úniku v odbore daní z príjmu
a z majetku. V mene ČSSR Zmluvu podpísal L. Lér,
v mene Cyperskej republiky Afxention. Platnosť nado-
budla dňa 30. decembra 1980.

17. apríla
– V Brne bol podpísaný Dodatkový dohovor k Dohode

o hospodárskej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou
Cyperskej republiky zo dňa 24. júna 1976. Dohovor
nadobudol platnosť dňom podpisu.

18. apríla
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Kubáns-

kou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občian-
skych, rodinných a trestných veciach. V mene ČSSR
Zmluvu podpísal J. Němec, v mene Kubánskej repu-
bliky Pedro W. Luis Torres. Platnosť nadobudla dňa 11.
júla 1981.

8. mája
– V Madride bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Špa-

nielskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení
daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku.
V mene ČSSR zmluvu podpísal Z. Pisk, v mene Špa-
nielska C. Piquer. Platnosť nadobudla dňa 5. júna 1981.

15. mája
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie
o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou ČSSR
a vládou SFRJ o medzinárodnej cestnej doprave, podpísa-
nej v Prahe dňa 22. októbra 1962. V mene vlády ČSSR
Dohodu o zmenách a doplnkoch Dohody podpísal
V. Blažek, v mene vlády SFRJ A. Zelić. Platnosť nado-
budla dňa 14. októbra 1980.

30. mája  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi vládou ČSSR a vládou Jemenskej arabskej repu-
bliky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal M. Klusák,
v mene vlády Jemenskej arabskej republiky Jahja
Mosleh Mahdí. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

4. júna 
– V Prahe boli podpísané: 1. Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Grenady; 2. Dohoda medzi vládou
ČSSR a vládou Grenady o vedecko-technickej spolupráci.
V mene vlády ČSSR Dohody podpísal R. Rohlíček,
v mene vlády Grenady B. Goard. Platnosť nadobudli
dňa 12. februára 1981.

6. júna
– V Moskve bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a ZSSR

o zamedzení vzniku dvojitého štátneho občianstva.
V mene ČSSR Zmluvu podpísal J. Obzina, v mene ZSSR
V. Malcev. Platnosť nadobudla dňa 5. júla 1981.

27. júna
– V Prahe bol podpísaný Protokol určujúci podmienky

vysielania a pobytu československých expertov v Alžírskej
demokratickej a ľudovej republike v rámci Dohody
o vedecko-technickej spolupráci medzi ČSSR a Alžírskou
demokratickou a ľudovou republikou, podpísanej v Alžíri
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dňa 19. decembra 1963. Protokol nadobudol platnosť
dňa 1. júla 1980.

28. augusta
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi vládou ČSSR a vládou Zambijskej republiky.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal B. Chňoupek,
v mene vlády Zambijskej republiky minister zahranič-
ných vecí Wilson Chakulya. Platnosť nadobudla dňa
8. januára 1983.

29. augusta
– V La Vallette bola podpísaná Dohoda o hospodárskej,

priemyselnej a technickej kooperácii medzi vládou ČSSR
a vládou Maltskej republiky.

24. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi federálnym

ministerstvom pre technický a investičný rozvoj ČSSR
a Štátnym výborom ZSSR pre vedu a techniku v oblasti
budovania systému národných stredísk automatizova-
ného prístupu k zahraničným sietiam výpočtovej techniky
a k bázam dát. Dohoda nadobudla platnosť dňom pod-
pisu.

26. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekár-
skych vied a zdravotníckeho priemyslu. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal Prokopec, v mene vlády ZSSR
Petrovskij. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

22. októbra
– V Aténach boli podpísané: 1. Konzulárny dohovor medzi

ČSSR a Gréckou republikou; 2. Dohoda medzi vládou
ČSSR a vládou Gréckej republiky o spolupráci v oblasti
zdravotníctva; 3. Zmluva medzi ČSSR a Gréckou republi-
kou v občianskych a trestných veciach. Konzulárny doho-
vor podpísal predseda vlády ČSSR L. Štrougal a pred-
seda vlády Gréckej republiky G. Rallis. Platnosť nado-
budol dňa 3. augusta 1984; v mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal L. Gerle, v mene vlády Gréckej republiky
C. Mitsoakis. Platnosť nadobudla dňa 14. marca 1983;
v mene ČSSR Zmluvu podpísal A. Barčák, v mene
Gréckej republiky C. Mitsoakis. Platnosť nadobudla
dňa 16. júla 1983.

28. októbra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o vzájomných dodávkach lodí a lodného
zariadenia v rokoch 1981 – 1985. Platnosť nadobudla
dňom podpisu.

7. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o technickej a vedeckej

spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Jemenskej arab-
skej republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
A. Barčák, v mene vlády Jemenskej arabskej republiky
M. H. Al Shouhati. Platnosť nadobudla dňa 9. júla 1981.

13. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zrušení
vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobit-
ných a služobných pasov a cestovných pasov používaných
na služobné cesty. V mene vlády ČSSR Dohodu podpí-
sal S. Svoboda, v mene vlády VSR Nguyen Tien Thong.
Platnosť nadobudla dňa 14. decembra 1980.

14. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o vzájomnom poskytnutí pozemkov
na výstavbu technických stredísk na pomoc službám pre
stroje, zariadenia a prístroje dodávané vo vzájomnom
obchode a o podmienkach výstavby týchto stredísk.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

19. novembra  
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou ČSSR

a Ľudovou revolučnou radou Kambodže o zrušení vízovej
povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných
a osobitných pasov a cestovných pasov používaných
na služobné cesty; 2. Dohoda o kultúrnej spolupráci
medzi vládou ČSSR a Ľudovou revolučnou radou Kambo-
dže. V mene vlády ČSSR Dohody podpísal B. Chňou-
pek, v mene Ľudovej revolučnej rady Kambodže Hun
Sen. Dohoda uvedená pod č. 1 nadobudla platnosť dňa
19. januára 1981, Dohoda uvedená pod č. 2 nadobudla
platnosť dňa 23. apríla 1981.

26. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o kultúrnej a vedeckej

spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Mozambickej
ľudovej republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
B. Chňoupek, v mene vlády Mozambickej ľudovej repu-
bliky Antonio Branco. Platnosť nadobudla dňa 25. júla
1981.

27. novembra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci pri výstavbe jadrovej elek-
trárne „Mochovce“ v ČSSR.
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3. decembra
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Nemec-

kou demokratickou republikou o spoločných štátnych hra-
niciach. V mene ČSSR Zmluvu podpísal L. Štrougal,
v mene NDR W. Stoph. Platnosť nadobudla dňa
30. júna 1982.

12. decembra
– V Budapešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou ZSSR o dočasnom umiestnení rádiového
a svetelného zabezpečenia na území ČSSR pre pristávanie
lietadiel na letisku Užhorod. Dohoda nadobudla plat-
nosť dňom podpisu.

19. decembra
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Spolko-

vou republikou Nemecko o zamedzení dvojitého zdanenia
v odbore daní z príjmu a z majetku. V mene ČSSR
Zmluvu podpísal B. Chňoupek, v mene SRN Hans-Die-
trich Genscher. Platnosť nadobudla dňa 17. novembra
1983.

19 8 1

30. januára
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi ministerstvom

všeobecného strojárenstva a ministerstvom zahraničného
obchodu ČSSR a ministerstvom traktorového a poľnohos-
podárskeho strojárenstva a ministerstvom zahraničného
obchodu ZSSR o špecializácii a kooperácii výroby hydro-
statických prevodov pre poľnohospodárske stroje.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

3. februára
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci pri výstavbe a rekonštrukcii
priemyselných podnikov a iných objektov. Platnosť nado-
budla dňom podpisu.

4. februára
– V Alžíri bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Alžírskou

demokratickou a ľudovou republikou o právnej pomoci
v občianskych, rodinných a trestných veciach. V mene
ČSSR Zmluvu podpísal B. Chňoupek, v mene Alžírskej
demokratickej a ľudovej republiky Boualem Baki. Plat-
nosť nadobudla dňa 23. novembra 1983.

12. februára
– V Adene bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky o spo-
lupráci v oblasti zdravotníctva. V mene vlády ČSSR

Dohodu podpísal J. Prokopec, v mene vlády Jemenskej
ľudovodemokratickej republiky Abdel Azíz Ad-Dali.
Platnosť nadobudla dňa 19. mája 1982.

1. apríla
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o železničnej
doprave na tranzitných tratiach na spoločnej štátnej hra-
nici a v privilegovanej tranzitnej železničnej doprave.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal minister
dopravy ČSSR V. Blažek, v mene vlády NDR minister
dopravy NDR O. Arndt. Platnosť nadobudla dňa
13. októbra 1981; 

– 2. Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o využívaní
televíznych vysielačov malého výkonu na vysielanie pro-
gramov Ústrednej televízie ZSSR v posádkach sovietskych
vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území ČSSR.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

16. apríla
– V Dakare bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi vládou ČSSR a vládou Senegalskej republiky.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal Z. Veselý, v mene
vlády Senegalskej republiky Assane Seck. Platnosť
nadobudla dňa 20. februára 1984.

22. apríla
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSSR

a Afganskou demokratickou republikou. V mene ČSSR
Dohovor podpísal Ing. B. Chňoupek, v mene Afganskej
demokratickej republiky Šáh Muhammad Dóst. Plat-
nosť nadobudol dňa 8. novembra 1982.

4. mája  
– Výmenou nót zo dňa 4. mája 1981 medzi veľvyslanec-

tvom ČSSR v Rumunskej socialistickej republike
a Ministerstvom zahraničných vecí Rumunskej socialis-
tickej republiky bolo dohodnuté Dojednanie medzi vlá-
dou ČSSR a vládou Rumunskej socialistickej republiky
o zmene článkov 2, 8, 9 a 14 Dohovoru medzi vládou
ČSSR a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzá-
jomnom zriadení domov kultúry, podpísaného v Prahe
dňa 26. marca 1971. Dojednanie nadobudlo platnosť
dňom výmeny nót.

5. mája
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Talians-

kou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore
daní z príjmu a o zabránení daňového úniku. V mene
ČSSR Zmluvu podpísal L. Lér, v mene Talianskej repu-
bliky E. Speranza. Platnosť nadobudla dňa 26. júna
1984.
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13. mája
– V Dhake bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal A. Venglář, v mene vlády
Bangladéšskej ľudovej republiky M. Siddiguer Rah-
man. Platnosť nadobudla dňa 19. decembra 1981.

15. mája
– V Rige boli medzi Federálnym ministerstvom hut-

níctva a ťažkého strojárenstva ČSSR, federálnym minis-
terstvom zahraničného obchodu ČSSR a minister-
stvom ťažkého a dopravného strojárenstva ZSSR,
ministerstvom zahraničného obchodu ZSSR podpí-
sané: 1. Dohoda o špecializácii a kooperácii výroby zaria-
dení pre hutníctvo; 2. Dohoda o špecializácii a kooperácii
výroby zariadení železničných koľajových vozidiel.
Dohody nadobudli platnosť dňom podpisu.

26. mája
– V La Vallette bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti
cestovného ruchu.

– V Havane bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou Kubánskej republiky o kultúrnej, školskej
a vedeckej spolupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu pod-
písal B. Chňoupek, v mene vlády Kubánskej republiky
Isidoro Malmierca Peoli. Platnosť nadobudla dňa 5.
januára 1982.

24. júna  
– V Prahe boli podpísané: 1. Zmluva o priateľstve a spolu-

práci medzi Československou socialistickou republikou
a Afganskou demokratickou republikou; 2. Dohoda medzi
vládou ČSSR a vládou Afganskej demokratickej republiky
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiah-
nutom vzdelaní, o udelení vedeckých hodností a titulov;
3. Zmluva medzi ČSSR a Afganskou demokratickou repu-
blikou o právnej pomoci v občianskych a trestných
veciach. Zmluvu uvedenú pod č. 1 podpísal v mene
ČSSR G. Husák, v mene Afganskej demokratickej repu-
bliky B. Karmal. Platnosť nadobudla dňa 8. novembra
1982. Dohodu uvedenú pod č. 2 podpísal v mene vlády
ČSSR B. Chňoupek, v mene vlády Afganskej demokra-
tickej republiky Šáh Muhammad Dóst. Platnosť nado-
budla dňa 4. mája 1982. Zmluvu uvedenú pod č. 3 pod-
písal v mene ČSSR B. Chňoupek, v mene vlády Afgan-
skej demokratickej republiky Šáh Muhammad Dóst.
Platnosť nadobudla dňa 8. decembra 1982.

30. júna
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o medzinárodnej cest-

nej doprave medzi vládou ČSSR a vládou Tureckej repu-

bliky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal B. Chňou-
pek, v mene vlády Tureckej republiky I. Türkmen.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 29. decembra 1981.

3. júla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnych
a informačných strediskách v ČSSR a v BĽR a Protokol
k nej. V mene vlády ČSSR uvedené dokumenty podpí-
sal D. Spáčil, v mene vlády BĽR Ž. Popov. Platnosť
nadobudli dňom podpisu.

7. júla
– V Luande bol podpísaný Protokol o všeobecných pod-

mienkach vysielania československých expertov do Angol-
skej ľudovej republiky. Protokol nadobudol platnosť
dňom podpisu.

9. septembra      
– V Tripolise bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR

a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou
o spolupráci v oblasti zdravotníctva. V mene ČSSR
Dohodu podpísal minister zahraničných vecí ČSSR B.
Chňoupek, v mene Líbyjskej arabskej ľudovej socialis-
tickej džamahírije tajomník ľudového výboru v byre
pre zahraničné styky Abdal Alí Ibrahím Obejdí.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 11. novembra 1981.

13. septembra  
– V Addis Abebe boli podpísané: 1. Zmluva o priateľstve

a spolupráci medzi ČSSR a Socialistickou Etiópiou; 2.
Konzulárny dohovor medzi ČSSR a Socialistickou Etió-
piou. Zmluvu uvedenú pod č. 1 podpísal v mene ČSSR
G. Husák, v mene Socialistickej Etiópie Mengistu H.
Mariam. Platnosť nadobudla dňa 28. júna 1982. Doho-
vor uvedený pod č. 2 podpísal v mene ČSSR B. Chňou-
pek, v mene Socialistickej Etiópie Feleke Gedle-Gior-
gis. Platnosť nadobudol dňa 28. júna 1982.

14. septembra
– V Adene boli podpísané: 1. Zmluva o priateľstve a spolu-

práci medzi ČSSR a Jemenskou ľudovodemokratickou
republikou; 2. Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou
Jemenskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízo-
vej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov vykoná-
vajúcich služobné cesty. Zmluvu uvedenú pod č. 1 pod-
písal v mene ČSSR G. Husák, v mene Jemenskej ľudo-
vodemokratickej republiky Alí Násir Muhammad. Plat-
nosť nadobudla dňa 20. júla 1982. Dohodu uvedenú
pod č. 2 podpísal v mene ČSSR B. Chňoupek, v mene
Jemenskej ľudovodemokratickej republiky Sálim Sálih
Muhammad. Platnosť nadobudla dňa 15. apríla 1982.
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15. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci
pri intenzifikácii geologicko-prieskumných prác na území
VSR. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

17. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o vzájomne vyrovnaných dodávkach
zariadení, kompletujúcich výrobkov a materiálov
na zabezpečenie výroby novej leteckej techniky. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

22. septembra
– V Ulánbátare bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Mongolskej ľudovej republiky o hospodár-
skej spolupráci na obdobie 1981 – 1985. Platnosť nado-
budla dňom podpisu s účinnosťou od 1. januára 1981.

12. októbra  
– V Prahe bola podpísaná Zmluva o priateľstve a spolu-

práci medzi Československou socialistickou republikou
a Angolskou ľudovou republikou. V mene ČSSR Zmluvu
podpísal G. Husák, v mene Angolskej ľudovej republiky
José Eduardo dos Santos. Platnosť nadobudla dňa
24. januára 1984.

28. októbra
– Bol podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou

ČSSR a vládou Nemeckej demokratickej republiky o dlho-
dobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
v oblasti vývoja a výroby poľnohospodárskych strojov
zo dňa 18. júna 1975. Dodatok nadobudol platnosť
dňom podpisu.

2. novembra
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Socialis-

tickou federatívnou republikou Juhoslávia o zamedzení
dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku.
V mene ČSSR Zmluvu podpísal L. Lér, v mene SFRJ
P. Kostić. Platnosť nadobudla dňa 17. apríla 1983.

11. novembra
– V La Vallette bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Maltskej republiky o leteckých službách. V
mene vlády ČSSR Dohodu podpísal V. Zeman, v mene
vlády Maltskej republiky P. Attard. Platnosť nadobudla
dňa 24. mája 1982.

12. novembra
– V Prahe bol podpísaný Protokol o colných úľavách pre

občanov ČSSR a občanov Vietnamskej socialistickej repu-

bliky pracujúcich alebo študujúcich na území druhého
štátu. Protokol nadobudol platnosť dňa 12. decembra
1981.

16. novembra
– V Budapešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o zriadení
podniku „HALDEX OSTRAVA“. Dohoda nadobudla plat-
nosť dňom podpisu.

10. decembra
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSSR

a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávia.
V mene ČSSR Dohovor podpísal námestník ministra
zahraničných vecí ČSSR D. Spáčil, v mene SFRJ veľvy-
slanec SFRJ v ČSSR M. Vlahović. Dohovor nadobudol
platnosť dňa 10. októbra 1982.

– Vláda ČSSR prijala uznesenie o úprave spolupráce
na štátnych hraniciach medzi ČSSR a Spolkovou repu-
blikou Nemecka a vymenovala hraničného zmocnenca
ČSSR pre riešenie pohraničných incidentov a ich urov-
návania a zmocnenca ČSSR pre hraničné vody a vyme-
dzila otázky, ktoré sú uvedení zmocnenci oprávnení
prejednávať. Vymenovanie týchto zmocnencov bolo
oznámené SRN nótami zo dňa 11. decembra 1981.

14. decembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci pri predchádzaní činom
nezákonného zasahovania do činnosti civilného letectva.
Platnosť nadobudla dňom podpisu.

17. decembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o podmienkach vzájomných ciest občanov
oboch štátov. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
J. Knížka, v mene vlády ZSSR N. Ryžov. Platnosť nado-
budla dňa 30. mája 1982. Týmto dňom stratila platnosť
Dohoda o vzájomných bezvízových cestách občanov
ČSSR a občanov ZSSR zo dňa 16. septembra 1969.

19. decembra
– V Kábule bola podpísaná Dohoda o kultúrnej a vedeckej

spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Afganskej demo-
kratickej republiky. V mene ČSSR Dohodu podpísal
M. Klusák, v mene Afganskej demokratickej republiky
Abdal Madžid Sarblund. Platnosť nadobudla dňa
16. marca 1982. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda
o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Afganským kráľo-
vstvom zo dňa 23. apríla 1961.
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22. decembra
– V Budapešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci
v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal E. Matejíček, v mene vlády
MĽR E. Schultheisz. Platnosť nadobudla dňa 23. júla
1982.

– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi federálnym
ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárenstva, federál-
nym ministerstvom zahraničného obchodu ČSSR a minis-
terstvom chemického a naftového strojárenstva, minister-
stvom zahraničného obchodu ZSSR o vedecko-technickej
spolupráci, špecializácii a kooperácii výroby čerpacieho,
kompresorového a chladiaceho zariadenia. Dohoda
nadobudla platnosť dňom podpisu.

19 8 2

7. januára
– V Nikózii bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Cyperskej republiky o medzinárodnej cestnej
doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Hejč,
v mene vlády Cyperskej republiky G. Hadjianastassia.
Platnosť nadobudla dňa 25. augusta 1982.

15. januára
– V Prahe bol podpísaný Dodatkový protokol o splácaní

úverov poskytnutých Československou socialistickou repu-
blikou Alžírskej demokratickej a ľudovej republike.
Dodatkový protokol nadobudol platnosť dňom pod-
pisu.

29. januára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska o vyporiadaní určitých otvorených nárokov
a finančných otázok.

11. februára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o poskytnutí
úveru na pokrytie salda obchodnej bilancie v rokoch 1981
– 1985. Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

15. februára
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci na udržaní úrovne ťažby žele-
zorudných surovín v podnikoch Sovietskeho zväzu a ich
dodávok zo ZSSR do ČSSR podľa Dohody o výmene
tovaru a platbách medzi ČSSR a ZSSR na obdobie 1981
– 1985. Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

30. marca
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Maďarskej ľudovej republiky o podmienkach
povinného minimálneho vybavovania občanov oboch štá-
tov devízovými prostriedkami pri vzájomných cestách;
2. Protokol medzi ministerstvom financií ČSSR a minister-
stvom financií MĽR k Dohode medzi vládou ČSSR a vlá-
dou MĽR o podmienkach povinného minimálneho vyba-
vovania občanov oboch štátov devízovými prostriedkami
pri vzájomných cestách, podpísanej v Prahe dňa 30.
marca 1982. Dohoda i Protokol nadobudli platnosť
dňom podpisu.

31. marca
– V Prahe bol podpísaný so ZSSR Protokol k Dohode

o vzájomnom uznávaní úradných značiek ručných strel-
ných športovo-poľovníckych zbraní, podpísanej dňa
21. decembra 1970. Protokol nadobudol platnosť dňom
podpisu.

7. apríla
– V Hanoji bola podpísaná Dohoda o poštových a teleko-

munikačných službách medzi vládou ČSSR a vládou Viet-
namskej socialistickej republiky. Dohoda nadobudla
platnosť dňom podpisu.

14. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Bulharskej ľudovej republiky o vzájomnom uzná-
vaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o vedeckých
hodnostiach a tituloch vydávaných v ČSSR a v BĽR. V
mene vlády ČSSR Dohodu podpísal M. Vondruška,
v mene vlády BĽR A. Fol. Platnosť nadobudla dňa 18.
novembra 1982.

– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou ZSSR o spolupráci pri architektonickej úprave
stanice metra v Prahe a stanice metra v Moskve.

21. apríla
– V Bagdade bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravot-
níctva. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal B. Chňou-
pek, v mene vlády Irackej republiky Riyadh Hussain.
Platnosť nadobudla dňa 13. apríla 1983.

23. apríla
– V Nikózii bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Cypers-

kou republikou o právnej pomoci v občianskych a trest-
ných veciach. V mene ČSSR Zmluvu podpísal B. Chňou-
pek, v mene Cyperskej republiky N. Rolandis. Platnosť
nadobudla dňa 18. mája 1983.
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5. mája
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR

a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojitého zda-
nenia v odbore daní z príjmu a z majetku. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal B. Chňoupek, v mene vlády
Dánskeho kráľovstva Asgar Rosenstand Hansen. Plat-
nosť nadobudla dňa 27. decembra 1982.

12. mája 
– V Mapute bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci
v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal minister zdravotníctva ČSSR
J. Prokopec, v mene vlády Mozambickej ľudovej repu-
bliky minister zdravotníctva P. Mocumbi. Platnosť
nadobudla dňa 28. apríla 1986.

1. júla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o preprave sovietskeho zemného plynu
do krajín západnej Európy cez územie ČSSR a výmenný
list k tejto Dohode. Dohoda nadobudla platnosť dňom
podpisu.

15. júla
– V Luxemburgu bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o medzi-
národnej cestnej preprave tovaru.

19. júla
– Vo Viedni bolo podpísané Dojednanie o poštových

a telekomunikačných službách medzi ČSSR a Rakúskou
republikou. Platnosť nadobudlo dňa 1. septembra 1982.

12. augusta
– V Moskve bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a ZSSR

o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych,
rodinných a trestných veciach. V mene ČSSR Zmluvu
podpísal Lovětínský, v mene ZSSR Terebilov. Platnosť
nadobudla dňa 4. júna 1983.

16. augusta
– V Bukurešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci
v oblasti pôšt a telekomunikácií.

9. septembra  
– V Prahe bola podpísaná Zmluva o priateľstve a spolu-

práci medzi ČSSR a Líbyjskou arabskou ľudovou socialis-
tickou džamahírijou. V mene ČSSR Zmluvu podpísal
G. Husák, v mene Líbyjskej arabskej ľudovej socialistic-

kej džamahírije M. Kaddáfí. Platnosť nadobudla dňa
4. júna 1983.

15. septembra
– V Prahe bol podpísaný Protokol medzi Federálnym

ministerstvom zahraničného obchodu ČSSR a Minister-
stvom zahraničného obchodu a medzinárodnej hospodár-
skej spolupráce Rumunskej socialistickej republiky o spo-
lupráci na tretích trhoch.

– V Havane bola podpísaná Dohoda o kultúrnej a vedec-
kej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Guayanskej
kooperatívnej republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal M. Vojta,v mene vlády Guayanskej koopera-
tívnej republiky C. Pilgrim. Platnosť nadobudla dňa
4. februára 1983.

12. októbra
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Viet-

namskou socialistickou republikou o právnej pomoci
v občianskych a trestných veciach. V mene ČSSR
Zmluvu podpísal A. Kašpar, v mene VSR Phan Hien.
Platnosť nadobudla dňa 16. apríla 1984.

10. novembra
– Vo Vientiane bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky
o zmene Dohody o výmene tovaru medzi ČSSR a Laoskou
ľudovodemokratickou republikou zo dňa 11. júla 1979.

18. novembra  
– Vo Viedni boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Rakúskej republiky o spolupráci a vzájom-
nej pomoci v odbore colníctva. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal B. Urban, v mene vlády Rakúskej
republiky H. Salcher. Platnosť nadobudla dňa 1.
novembra 1984. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda
medzi Ministerstvom zahraničného obchodu ČSSR
a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej repu-
bliky o spolupráci v odbore colníctva zo dňa 17.
januára 1961; 2. Dohoda medzi ČSSR a Rakúskou repu-
blikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva. V mene ČSSR
Dohodu podpísal B. Chňoupek, v mene Rakúskej repu-
bliky W. Pahr. Platnosť nadobudla dňa 1. júla 1983. 3.
Zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou o vydávaní;
4. Zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou o právnej
pomoci v trestných veciach. V mene ČSSR Zmluvy pod-
písal minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek,
v mene Rakúskej republiky minister zahraničných vecí
W. Pahr. Platnosť nadobudli dňa 1. októbra 1985.
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10. decembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o činnosti kultúrnych
a informačných stredísk. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal B. Chňoupek, v mene vlády PĽR minister
zahraničných vecí S. Olszowski. Platnosť nadobudla
dňa 7. júna 1983. Týmto dňom stratil platnosť Protokol
medzi vládou ČSR a vládou PĽR o činnosti kultúrnych
a informačných stredísk v Prahe a Varšave zo dňa 27.
marca 1958.

12. decembra
– V Káthmándú bola podpísaná Obchodná a platobná

dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Nepálskeho kráľo-
vstva. Platnosť nadobudla dňa 28. októbra 1983.

19 8 3

18. marca
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci pri výstavbe Centrálnej opra-
várenskej základne plynovodu Urengoj – Užhorod
na území ZSSR v meste Užhorod a Protokol k Dohode
medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o spolupráci pri
výstavbe Centrálnej opravárenskej základne plynovodu
Urengoj – Užhorod na území ZSSR v meste Užhorod.
Dohoda i Protokol nadobudli platnosť dňom podpisu.

21. apríla
– Vo Varšave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri zavá-
dzaní výroby žiarovkových baniek v PĽR, o dlhodobých
dodávkach týchto výrobkov do ČSSR a o poskytnutí úveru
vláde Poľskej ľudovej republiky vládou Československej
socialistickej republiky. Dohoda nadobudla platnosť
dňom podpisu.

18. mája
– V Budapešti boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci
v oblasti spojov; 2. Vykonávací protokol o spolupráci
v oblasti spojov medzi federálnym ministerstvom spojov
ČSSR a ministerstvom dopravy a spojov MĽR. Dohoda
i Vykonávací protokol nadobudli platnosť dňa 25.
augusta 1983.

23.mája
– V Cotonou bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Beninskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedec-
kej spolupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek, v mene

vlády Beninskej ľudovej republiky minister vnútra
M. Alladaye. Platnosť nadobudla dňa 3. marca 1987.

1. júna
– V Manile bola podpísaná Dohoda o vedeckej a technic-

kej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Filipínskej
republiky.

10. júna
– V Brne bola podpísaná Dohoda o vedecko-technickej

spolupráci medzi federálnym ministerstvom spojov ČSSR
a ministerstvom spojov ZSSR. Dohoda nadobudla plat-
nosť dňom podpisu.

29. júna
– V Kábule bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Afganskej demokratickej republiky o zriadení
a činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Kábule
a v Prahe. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
V. Kouba, v mene vlády Afganskej demokratickej repu-
bliky K. Ashna. Platnosť nadobudla dňa 24. septembra
1983.

16. augusta
– V Prahe bolo podpísané Dojednanie medzi minister-

stvom poľnohospodárstva a výživy ČSSR a ministerstvom
poľnohospodárstva Kanady o spolupráci na úseku veteri-
nárneho lekárstva. Dojednanie nadobudlo platnosť
dňom podpisu.

27. augusta
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci
na úseku ochrany rastlín. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal M. Toman, v mene vlády NDR B. Lietz. Plat-
nosť nadobudla dňa 19. januára 1984. Týmto dňom
stratila platnosť Dohoda medzi vládou ČSR a dočasnou
vládou NDR o spolupráci v odbore ochrany rastlín
zo dňa 12. júla 1950 a Dodatkový protokol k tejto
Dohode zo dňa 29. decembra 1956.

– V Prahe bolo dojednané Dojednanie medzi federálnym
ministerstvom poľnohospodárstva a výživy ČSSR a minis-
terstvom poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárskeho
priemyslu NDR o vykonávaní spoločných rastlinno-lekár-
skych prehliadok. Dojednanie nadobudlo platnosť
dňom podpisu.

13. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Ekvádorskej republiky o kultúrnej a vedeckej
spolupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal B.
Chňoupek, v mene vlády Ekvádorskej republiky Luis
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Valencia Rodríguez. Platnosť nadobudla dňa 27.
februára 1987.

5. októbra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci na úseku karantény
a ochrany rastlín. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
minister poľnohospodárstva a výživy M. Toman,
v mene vlády ZSSR minister poľnohospodárstva ZSSR
V. Mesjac. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

25. októbra  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi vládou ČSSR a vládou Venezuelskej republiky.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal námestník
ministra zahraničných vecí ČSSR R. Nárožný, v mene
vlády Venezuelskej republiky generálny riaditeľ minis-
terstva zahraničných vecí Justo Oswaldo Páez Pumar.
Platnosť nadobudla dňa 30. mája 1985.

28. októbra
– V Budapešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o hospodár-
skej a vedecko-technickej spolupráci vo výrobe a vzájom-
ných dodávkach elektronických súčiastok, špeciálnych
technologických zariadení a materiálov. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 23. marca 1984.

23. novembra
– V Moskve bol podpísaný Protokol k Dohode medzi vlá-

dou ČSSR a vládou ZSSR zo dňa 5. júna 1974 o spolu-
práci pri ďalšom zlepšení obchodno-technických služieb
pre stroje, zariadenia a prístroje, dodávané vo vzájom-
nom obchode, na obdobie 1983 – 1985. Protokol nado-
budol platnosť dňom podpisu.
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11. januára
– Vo Freetowne bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Republiky Sierra-Leone o kultúrnej spolu-
práci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal Z. Hrčka,
v mene vlády Sierra-Leone Abdoulay Conteh. Platnosť
nadobudla dňa 27. septembra 1985.

28. februára
– Vo Victorii bola podpísaná Dohoda o vedeckej a kultúr-

nej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Seychelskej
republiky. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal veľvy-
slanec ČSSR M. Dudáš, v mene vlády Seychelskej repu-

bliky minister školstva a informácií J. Michel. Platnosť
nadobudla dňa 18. decembra 1984.

23. marca
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSSR

a Jemenskou ľudovodemokratickou republikou. V mene
ČSSR Dohovor podpísal B. Chňoupek, v mene Jemen-
skej ľudovodemokratickej republiky Abdel Azíz Ad-
Dalí. Dohovor nadobudol platnosť dňa 18.mája 1985.

– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky o vzá-
jomnom poskytnutí práv na pozemky a budovy pre diplo-
matické misie v Prahe a v Adene. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 4. júla 1984.

18. apríla
– V Damasku bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Sýrs-

kou arabskou republikou o právnej pomoci v občian-
skych, rodinných a trestných veciach. V mene ČSSR
Zmluvu podpísal veľvyslanec ČSSR v Damasku
D. Ulčák a minister spravodlivosti Sýrskej arabskej
republiky Khalid Al Malki. Platnosť nadobudla dňa
8. novembra 1985.

28. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Kapverdskej republiky o kultúrnej spolupráci.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal veľvyslanec
ČSSR Z. Hrčka, v mene vlády Kapverdskej republiky
námestník ministra zahraničných vecí José Eduardo
Barbossa. Platnosť nadobudla dňa 20. mája 1985.

10. mája
– V Paríži bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR

a vládou Francúzskej republiky o právnej pomoci, uznaní
a výkone rozhodnutia v občianskych, rodinných a obchod-
ných veciach. V mene vlády ČSSR Zmluvu podpísal
B. Chňoupek, v mene vlády Francúzskej republiky
C. Cheysson. Platnosť nadobudla dňa 1. júla 1985.

23. mája  
– V Harare bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Republiky Zimbabwe o kultúrnej a vedeckej spo-
lupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal minister
zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek, v mene vlády
Republiky Zimbabwe minister zahraničných vecí
W. Mangwende. Platnosť nadobudla dňa19. decembra
1984.

25. júna
– V Buenos Aires bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na vete-
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rinárnom úseku. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal B.
Chňoupek, v mene vlády Argentínskej republiky Dante
Caputo. Platnosť nadobudla dňa 6. júla 1987.

5. júla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotníctva.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal B. Chňoupek,
v mene vlády Švédska L. Bodström. Platnosť nadobudla
dňom podpisu.

– V Berlíne bola podpísaná Dohoda medzi Štátnou komi-
siou pre vedecko-technický a investičný rozvoj ČSSR
a Štátnym výborom pre normalizáciu Rady ministrov
Republiky Kuba o uznávaní výsledkov typových skúšok
a overovaní meradiel. Platnosť nadobudla dňom pod-
pisu.

9. júla  
– V Ulánbátare a v Prahe bola podpísaná Zmluva medzi

ČSSR a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvoji-
tého štátneho občianstva. V mene ČSSR Zmluvu podpí-
sal minister vnútra ČSSR V. Vajnar, v mene MoĽR
minister verejnej bezpečnosti S. Luvsangombo.
Zmluva nadobudla platnosť dňa 20. novembra 1985.

31. augusta  
– V Lomé bola podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou republiky Togo. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal veľvyslanec ČSSR F. Lundák, v mene
vlády Republiky Togo minister zahraničných vecí
a spolupráce Anani Kuma Akakpo-Abianyo. Platnosť
nadobudla dňa 24. februára 1986.

28. septembra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi federálnym

ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárenstva ČSSR
a ministerstvom meliorácií a vodného hospodárstva
ZSSR o vedecko-technickej spolupráci v oblasti vývoja
melioračných čerpacích staníc na obdobie 1984 – 1985.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

15. októbra
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Belgic-

kým kráľovstvom o právnej pomoci v občianskych, rodin-
ných a obchodných veciach. V mene ČSSR Zmluvu pod-
písal minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek,
v mene Belgického kráľovstva minister zahraničných
vecí Leo Tindemans. Platnosť nadobudla dňa 1. sep-
tembra 1986.

16. októbra  
– V Kodani bol podpísaný Dlhodobý program rozvoja eko-

nomickej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi
ČSSR a Dánskym kráľovstvom. V mene ČSSR program
podpísal B. Urban, v mene Dánskeho kráľovstva Uffe
Ellemann-Jensen. Dokument nadobudol platnosť dňa
5. novembra 1985.

2. decembra
– V Katoviciach bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri
dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti spoločných česko-
slovensko-poľských štátnych hraníc. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal minister palív a energetiky ČSSR
V. Ehrenberger, v mene vlády PĽR minister baníctva
a energetiky C. Piotrowski. Platnosť nadobudla dňa
30. apríla 1985.

19 8 5

1. marca
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi federálnym

ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárenstva ČSSR
a ministerstvom čiernej metalurgie ZSSR o vedecko-tech-
nickej spolupráci pri riešení témy „Vývoj, výroba a overe-
nie separátorov prstencového typu s vysoko intenzívnym
magnetickým poľom“. Platnosť nadobudla dňom pod-
pisu.

14. marca
– V Lipsku bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky o dlhodobej
hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci v oblasti
automobilového priemyslu. Platnosť nadobudla dňom
podpisu.

15. marca
– Vo Vientiane bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi

ČSSR a Laoskou ľudovodemokratickou republikou.
V mene ČSSR Dohovor podpísal L. Kocsis, v mene Lao-
skej ľudovodemokratickej republiky Soulivong Phasitt-
hideth. Platnosť nadobudol dňa 19. februára 1987.

22. marca  
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci v oblasti vývoja prostriedkov
robotechniky, robotizovaných komplexov a pružných
výrobných systémov a o zriadení medzinárodného
vedecko-výrobného združenia „ROBOT“. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal J. Obzina, v mene vlády ZSSR
G. Marčuk. Platnosť nadobudla dňom podpisu.
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21. apríla
– V Sanaá bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci
v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal B. Chňoupek, v mene vlády
Jemenskej arabskej republiky Ahmad Mohammad Al-
Kabab. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

28. mája
– Výmenou nót bola v Djakarte podpísaná Dohoda medzi

vládou ČSSR a vládou Indonézskej republiky o ustanovení
zmiešanej komisie pre rozvoj obchodnej a hospodárskej
spolupráce.

6. júna
– V Moskve bola podpísaná Dohoda o dvojstrannej

vedecko-technickej spolupráci pri rozvoji špecializovanej
a kooperovanej výroby v oblasti vývoja strojov a zariadení
pre potravinársky priemysel. Dohoda bola uzavretá
medzi federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého
strojárenstva ČSSR a a ministerstvom strojárenstva pre
ľahký a potravinársky priemysel a domáce spotrebiče
ZSSR. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

18. júna
– V Alžíri bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR

a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky
o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov z využívania
medzinárodnej leteckej dopravy. V mene vlády ČSSR
Zmluvu podpísal J. Žižka, v mene vlády Alžírskej
demokratickej a ľudovej republiky Mohamed Terbeš.
Platnosť nadobudla dňa 17. mája 1987.

28. júna
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o dvojstrannej vedecko-

technickej spolupráci medzi federálnym ministerstvom
hutníctva a ťažkého strojárenstva ČSSR a ministerstvom
farebnej metalurgie ZSSR na roky 1986 – 1990. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

2. júla
– V Brazílii bola podpísaná Základná dohoda o vedecko-

technickej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Brazíl-
skej federatívnej republiky.

3. júla
– V Alžíri bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSSR

a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou. V mene
ČSSR Dohovor podpísal splnomocnenec prezidenta
ČSSR J. Žižka, v mene Alžírskej demokratickej a ľudo-
vej republiky splnomocnenec vlády Alžírskej demokra-

tickej a ľudovej republiky Brahim Taibi. Dohovor nado-
budol platnosť dňa 18. februára 1987.

8. júla  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Nemeckej demokratickej republiky pri výskume,
vývoji a výrobe strojov na stavbu koľají, výhybiek a racio-
nalizačných prostriedkov v doprave, ako aj o ich vzájom-
ných dodávkach. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
V. Blažek, v mene vlády NDR O. Arndt. Platnosť nado-
budla dňom podpisu.

16. augusta
– V Prahe bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi ČSSR

a Irackou republikou. V mene ČSSR Dohovor podpísal
minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek, v mene
Irackej republiky podpredseda vlády a minister zahra-
ničných vecí Tárik Azíz. Platnosť nadobudol dňa
2. apríla 1987.

22. augusta
– V Reykjavíku bola podpísaná Dlhodobá obchodná

dohoda medzi ČSSR a Islandskou republikou. Platnosť
nadobudla dňa 7. novembra 1985.

11. septembra 
– V Damasku bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Sýrskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti
štátnej a miestnej správy. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal Jung, v mene vlády Sýrskej arabskej republiky
Harba. Platnosť nadobudla dňa 7. apríla 1986.

30. septembra  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Rakús-

kou republikou o spolupráci na úseku ochrany rastlín.
V mene ČSSR Dohodu podpísal M. Toman, v mene
Rakúskej republiky G. Heiden. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 1. decembra 1988. Týmto dňom stratila
platnosť Dohoda medzi československou vládou
a rakúskou spolkovou vládou o spolupráci v odbore
ochrany rastlín zo dňa 30. marca 1950.

9. októbra  
– V Prahe bola podpísaná Zmluva o priateľstve a spolu-

práci medzi ČSSR a Sýrskou arabskou republikou.
V mene ČSSR Zmluvu podpísal G. Husák, v mene Sýr-
skej arabskej republiky Háfiz Asad. Platnosť nadobudla
dňa 25. júna 1987.
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14. októbra
– V Prahe a v Sofii bola podpísaná Dohoda medzi Štátnou

komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ČSSR
a Štátnym výborom pre vedu a technický rozvoj Bulharskej
ľudovej republiky o podmienkach a postupe vzájomného
uznávania výsledkov typových skúšok a overovaní mera-
diel. Platnosť nadobudla dňa 1. januára 1986.

14. novembra
– V Smolensku bol podpísaný Protokol medzi federálnym

ministerstvom dopravy ČSSR k otázkam spojeným so spô-
sobom odpočtov za používanie nákladných vozňov v pre-
pravách medzi ZSSR a štátmi, ktorých železnice nie sú
členmi Dohody o medzinárodnej železničnej preprave
tovaru (SMGS). Protokol nadobudol platnosť dňa 1. júla
1986.

19. novembra
– V Moskve bol podpísaný Protokol k Dohode medzi vlá-

dou ČSSR a vládou ZSSR o preprave sovietskeho zemného
plynu do krajín západnej Európy cez územie ČSSR, pod-
písanej dňa 1. júla 1982.

6. decembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o zjednodušenom spôsobe prekračovania
štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohranič-
ných obciach. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
Vajnar, v mene vlády ZSSR Lomakin. Platnosť nado-
budla dňa 25. marca 1986.

– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Talians-
kou republikou o právnej pomoci v občianskych a trest-
ných veciach. V mene ČSSR Zmluvu podpísal B. Chňou-
pek, v mene Talianskej republiky G. Andreotti. Platnosť
nadobudla dňa 1. novembra 1990.

12. decembra
– V Bukurešti bol podpísaný Dlhodobý program rozvoja

hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi
ČSSR a Rumunskou socialistickou republikou do roku
2000.

16. decembra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci pri osvojení jamburského
náleziska plynu, výstavbe diaľkového plynovodu Jamburg
– západná hranica ZSSR a objektu Uralského plynáren-
ského komplexu a s tým spojených dodávok zemného
plynu zo ZSSR do ČSSR a Protokol k Dohode.

19 8 6

10. januára  
– V Lisabone bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Portugalskej republiky o ochrane údajov
o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných a obdob-
ných označení s Protokolom. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal M. Mlčoušek, v mene vlády Portugal-
skej republiky Pedro José Rodrigues Pires de Miranda.
Platnosť nadobudla dňa 7. marca 1987.

18. januára
– Výmenou nót bola v Djakarte uzavretá Dohoda medzi

vládou ČSSR a vládou Indonézskej republiky o zmene prí-
lohy k Dohode o leteckej doprave zo dňa 10. mája 1972.

20. januára
– V Moskve boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou ZSSR o spolupráci pri výstavbe, rekon-
štrukcii a modernizácii priemyselných podnikov a iných
objektov na území ČSSR v rokoch 1986 – 1990; 2. Proto-
kol k Dohode medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o spolu-
práci pri výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii priemy-
selných podnikov a iných objektov na území ČSSR
v rokoch 1986 – 1990; 3. Protokol medzi vládou ČSSR
a vládou ZSSR o upresnení vzájomných záväzkov, vyplý-
vajúcich z československo-sovietskych dohôd o hospodár-
skej a vedecko-technickej spolupráci. Dohoda i Protokoly
nadobudli platnosť dňom podpisu.

22. januára  
– V Buenos Aires bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Argentínskej republiky o kultúrnej a vedec-
kej spolupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
J. Jurišta, v mene vlády Argentínskej republiky
D. Caputo. Platnosť nadobudla dňa 24. októbra 1986.

23. januára  
– V Prahe bola podpísaná Dlhodobá dohoda o hospodár-

skej priemyselnej a technickej spolupráci medzi vládou
ČSSR a vládou Francúzskej republiky. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal podpredseda vlády ČSSR
a predseda Štátnej plánovacej komisie S. Potáč, v mene
vlády Francúzskej republiky štátny minister poverený
plánovaním a rozvojom oblastí G. Deferre. Dohoda
nadobudla platnosť dňom podpisu.

27. januára
– V Dillí bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR a vlá-

dou Indie o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení
daňovému úniku o odbore daní z príjmu a Protokol k nej.
V mene vlády ČSSR Zmluvu podpísal minister financií
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ČSSR J. Žák, v mene vlády Indie minister financií
Vishwanath Pratap Singh. Platnosť nadobudla dňa
13. marca 1987.

30. januára
– V Caracase bola podpísaná Obchodná dohoda medzi

vládou ČSSR a vládou Venezuelskej republiky. Platnosť
nadobudla dňa 16. apríla 1986.

7. februára
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda medzi federálnym

ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárenstva ČSSR
a ministerstvom chemického a naftového strojárenstva,
ministerstvom naftového a petrochemického priemyslu
ZSSR o dvojstrannej vedecko-technickej spolupráci
v oblasti vývoja nových a modernizácie stávajúcich kom-
pletných technologických liniek na výrobu etylénu
o výkone 300 a 450 tisíc ton za rok; 2. Dohoda o vedecko-
technickej spolupráci v oblasti hutníctva železa na obdo-
bie 1986 – 1990 medzi federálnym ministerstvom hut-
níctva a ťažkého strojárenstva ČSSR a ministerstvom čier-
nej metalurgie ZSSR. Dohody nadobudli platnosť dňom
podpisu

19. februára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolu-
práci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Prokopec, v mene
vlády Jordánskeho hášimovského kráľovstva Zaid Ham-
zeh. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

21. marca  
– V Prahe bol podpísaný Protokol medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o zmene a doplnení Dohody medzi vládou
ČSSR a vládou ZSSR o spolupráci v oblasti vývoja pro-
striedkov robotechniky, robotizovaných komplexov a pruž-
ných výrobných systémov a o zriadení medzinárodného
vedecko-technického združenia ROBOT. V mene vlády
ČSSR Protokol podpísal Bahyl, v mene vlády ZSSR B.
Balmont. Protokol nadobudol platnosť dňom podpisu.

– V Prahe bola podpísaná Dohoda o hospodárskej a prie-
myselnej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Špa-
nielska. Dohoda nadobudla platnosť dňa 28. mája 1986.

2. apríla 
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi Štátnou komi-

siou pre vedecko-technický a investičný rozvoj ČSSR
a Štátnym výborom ZSSR pre normy o vzájomnom uzná-
vaní výsledkov typových skúšok a overovaní meradiel.
Platnosť nadobudla dňom podpisu.

8. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o hospodárskej spolu-

práci medzi vládou ČSSR a vládou Cyperskej republiky.
Platnosť nadobudla dňa 9. septembra 1986.

10. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o dvojstrannej vedecko-

technickej spolupráci v oblasti ťažkého a dopravného stro-
járenstva na roky 1986 – 1990 medzi federálnym minis-
terstvom hutníctva a ťažkého strojárenstva ČSSR a minis-
terstvom ťažkého a dopravného strojárenstva ZSSR. Plat-
nosť nadobudla dňom podpisu.

15. apríla  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v kul-
túre, školstve, vede, technike a v iných oblastiach s Prílo-
hou. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Johanes,
v mene vlády USA W. Luers. Platnosť nadobudla dňom
podpisu.

22. apríla
– V Moskve boli podpísané: 1. Protokol o doplnení, zmene

a predĺžení na obdobie 1986 – 1990 doby platnosti
Dohody medzi federálnym ministerstvom hutníctva a ťaž-
kého strojárenstva ČSSR a ministerstva energetického
strojárenstva ZSSR o vedecko-technickej na obdobie 1984
– 1986 pri riešení problému „Zdokonalenie technológie
a konštrukcie zariadení pre modernú energetiku“, zo dňa
29. decembra 1984; 2. Protokol o doplnení, zmene a pre-
dĺžení na obdobie 1986 – 1990 doby platnosti Dohody
medzi federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého
strojárenstva ČSSR a ministerstva energetického strojá-
renstva ZSSR o vedecko-technickej na obdobie 1984 –
1986 pri riešení problému „Zdokonalenie technológie
a konštrukcie zariadení pre vodné elektrárne“, zo dňa 29.
decembra 1984. Protokoly nadobudli platnosť dňom
podpisu.

24. apríla  
– V Sofii bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Bulhar-

skou ľudovou republikou, ktorou sa mení Dohovor medzi
ČSSR a BĽR o spolupráci na poli sociálnej politiky zo dňa
25. januára 1957 v znení Dohody o jeho zmene zo dňa 27.
marca 1972. V mene ČSSR Zmluvu podpísal M. Boďa,
v mene BĽR G. Načev. Platnosť nadobudla dňa 1. marca
1987.

28. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Mongolskej ľudovej republiky o hospodárskej
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spolupráci na obdobie 1986 – 1990. Platnosť nadobudla
dňom podpisu.

15. mája
– V Moskve bol podpísaný Protokol o doplnení, zmene

a predĺžení na obdobie 1986 – 1990 doby platnosti
Dohody medzi federálnym ministerstvom hutníctva a ťaž-
kého strojárenstva, federálnym ministerstvom zahranič-
ného obchodu ČSSR a ministerstvom chemického a nafto-
vého strojárenstva, ministerstvom zahraničného obchodu
ZSSR o špecializácii a kooperácii výroby kompletných
technologických liniek na výrobu čpavku o výkone 400 –
450 tisíc ton za rok, zo dňa 28. januára 1976. Protokol
nadobudol platnosť dňom podpisu.

26. mája
– V Štetíne bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o výstavbe cestného
obchvatu Českého Těšína – Cieszyna a o zriadení nového
cestného hraničného priechodu. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal L. Blažek, v mene vlády PĽR A. Wie-
lądek. Platnosť nadobudla dňa 28. októbra 1986.

16. júna
– Vo Varšave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti
cestovného ruchu. V mene vlády ČSSR Dohodu podpí-
sal Ľ. Priecel, v mene vlády PĽR B. Kapitan. Platnosť
nadobudla dňa 15. septembra 1986.

25. júna   
– V Svetozareve (SFRJ) bola podpísaná Dohoda medzi

vládou ČSSR a vládou ZSSR o spolupráci v oblasti tech-
nickej normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť. V
mene vlády ČSSR Dohodu podpísal T. Hill, v mene
vlády ZSSR G. Kolmogorov. Platnosť nadobudla dňom
podpisu. Týmto dňom stratil platnosť Protokol o pria-
mej vedecko-technickej spolupráci v oblasti normalizá-
cie, riadenia akosti výrobkov a metrológie medzi Úra-
dom pre normalizáciu a meranie ČSSR a Štátnym
výborom ZSSR pre normy zo dňa 28. januára 1976.

14. augusta
– V Prahe bol Československou socialistickou republikou

vypovedaný Dohovor medzi ČSSR a Švajčiarskou konfe-
deráciou o sociálnom zabezpečení, ktorý bol dojednaný
v Berne dňa 4. júna 1959. Dohovor stratil platnosť dňa
30. novembra 1986.

26. augusta
– V Brazílii bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR

a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zamedzení

dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
v odbore daní z príjmu a Protokol k nej. V mene vlády
ČSSR Zmluvu podpísal J. Žák, v mene vlády Brazílskej
federatívnej republiky C. Sodré. Platnosť nadobudla
dňa 14. novembra 1990.

4. septembra
– V Moskve bol podpísaný Protokol o predĺžení do roku

2000, doplnení a upresnení Dohody medzi vládou ČSSR
a vládou ZSSR o kooperácii vo výrobe automobilových
sklápačov typu Belaz obzvlášť veľkej nosnosti, zo dňa
6. februára 1980. Protokol nadobudol platnosť dňom
podpisu.

2. októbra  
– V Nairobi bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolu-

práci medzi vládou ČSSR a vládou Keňskej republiky.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal M. Dudáš,
v mene vlády Keňskej republiky B. Kiplagat. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

22. októbra
– V Budapešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o kultúrnej
a vedeckej spolupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu pod-
písal M. Lúčan, v mene vlády MĽR J. Csehák. Platnosť
nadobudla dňom podpisu. Týmto dňom stratila plat-
nosť Dohoda medzi ČSSR a MĽR o kultúrnej spolu-
práci zo dňa 24. februára 1961.

23. októbra  
– V Aténach bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR

a vládou Gréckej republiky o zamedzení dvojitého zdane-
nia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu.
V mene vlády ČSSR Zmluvu podpísal B. Chňoupek,
v mene vlády Gréckej republiky K. Papulias. Platnosť
nadobudla dňa 23. mája 1989.

– V Berlíne boli podpísané: 1. Dodatok č. 1 k Dohode
medzi vládou ČSSR a vládou Nemeckej demokratickej
republiky o dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej
spolupráci v oblasti automobilového priemyslu; 2. Doda-
tok č. 2 k Dohode medzi vládou ČSSR a vládou Nemeckej
demokratickej republiky o dlhodobej hospodárskej
a vedecko-technickej spolupráci v oblasti vývoja a výroby
poľnohospodárskych strojov, zo dňa 18. júna 1975.
Obidva Dodatky nadobudli platnosť dňom podpisu.

27. októbra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o podmienkach pobytu a činnosti dodáva-
teľských organizácií ČSSR na území ZSSR pri výstavbe
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Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu
okysličených rúd na území ZSSR.

4. novembra
– V Bukurešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o priamych výrobných a vedecko-technic-
kých vzťahoch medzi združeniami, podnikmi a organizá-
ciami ČSSR a ZSSR.

17. novembra
– V Bratislave bola podpísaná Dohoda medzi Štátnou

komisiou pre vedecko-technický a investičný rozvoj ČSSR
a Štátnym úradom pre metrológiu Maďarskej ľudovej
republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov typových skú-
šok a overovaní meradiel. Dohoda nadobudla platnosť
dňom podpisu.

24. novembra
– V Budapešti boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o železničnej
doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal minister
dopravy ČSSR V. Blažek, v mene vlády MĽR minister
dopravy MĽR L. Urbán. Platnosť nadobudla dňa
10. apríla 1987. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda
medzi vládou ČSSR a vládou MĽR o vzájomnej želez-
ničnej doprave zo dňa 22. októbra 1963; 2. Dohoda
medzi federálnym ministerstvom dopravy ČSSR a minis-
terstvom dopravy MĽR o spôsobe opravy a údržby spoloč-
ných československo-maďarských cestných hraničných
mostov. Platnosť nadobudla dňa 24. decembra 1986.

10. decembra
– Vo Varšave bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Poľ-

skou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc
v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania
priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hra-
ničných vodných tokoch. V mene prezidenta ČSSR
Zmluvu podpísal V. Vajnar, v mene Štátnej rady PĽR
generál zbraní C. Kiszczak. Platnosť nadobudla dňa
10. októbra 1989.

19 8 7

28. januára
– V Židlochoviciach bola podpísaná Dohoda medzi vlá-

dou ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolu-
práci medzi ústrednými orgánmi podieľajúcimi sa na ria-
dení národných výborov a rád. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal J. Jung, v mene vlády MĽR L. Papp.
Platnosť nadobudla dňom podpisu.

3. februára
– V Moskve bol podpísaný Protokol o rozvoji spolupráce

medzi federálnym ministerstvom dopravy ČSSR a minis-
terstvom civilného letectva ZSSR v oblasti civilného
letectva na obdobie 1986 – 1990. Platnosť nadobudol
dňom podpisu.

20. februára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti
technického rozvoja, výroby a vývozu radu ťažkých trakto-
rov. Platnosť nadobudla dňom podpisu. Týmto dňom
stratili platnosť Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou
PĽR o spolupráci vo výrobe traktorov zo dňa 7. apríla
1962 a Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou PĽR
o spoločnom československo-poľskom stredisku pre
výskum a vývoj traktorov zo dňa 27. augusta 1963.

6. marca  
– V Bujumbure bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Republiky Burundi o kultúrnej spolupráci.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal veľvyslanec
A. Demucký, v mene vlády Republiky Burundi minister
zahraničných vecí E. Nkuriyingoma. Platnosť nado-
budla dňa 17. februára 1989.

25. marca
– V Ottawe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Kanady o koprodukcii v oblasti filmu a videopro-
gramu.

27. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o vedecko-technickej

spolupráci v oblasti priemyselného spracovania ropy
a petrochémie medzi Štátnou komisiou pre vedecko-tech-
nický a investičný rozvoj ČSSR a ministerstvom pre spra-
covanie ropy a petrochémie ZSSR. Dohoda nadobudla
platnosť dňom podpisu.

29. apríla  
– V Kábule bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci
v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal B. Chňoupek, v mene vlády
Afganskej demokratickej republiky Abdal Vakíl. Plat-
nosť nadobudla dňom podpisu. Týmto dňom stratila
platnosť Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Afgan-
skej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti
zdravotníctva zo dňa 30. novembra 1978.
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4. mája
– V Madride bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Špa-

nielskom o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí
v občianskych veciach. V mene ČSSR Zmluvu podpísal
B. Chňoupek, v mene Španielska Francisco Fernández
Ordoňez. Platnosť nadobudla dňa 10. decembra 1988.
Týmto dňom stratili platnosť Dohoda medzi Republi-
kou Československou a Kráľovstvom Španielskym
o vzájomnej právnej pomoci v občianskych a obchod-
ných veciach zo dňa 26. novembra 1927 a Dohovor
o uznaní a výkone súdnych rozhodnutí zo dňa 26.
novembra 1927.

14. mája
– V Budapešti bola podpísaná Dohoda medzi federálnym

ministerstvom dopravy ČSSR a ministerstvom dopravy
MĽR o smerovom vedení plánovanej diaľnice D 2
na území ČSSR a plánovanej diaľnice M 15 na území
MĽR v priestore československo-maďarských hraníc
medzi Rusovcami a Rajkou, o bode napojenia diaľníc
a nových hraničných priechodoch na týchto diaľniciach.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 13. júna 1987.

2. júna
– V Hanoji bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení
a činnosti kultúrnych a informačných stredísk a Protokol
k nej. V mene vlády ČSSR Dohodu a Protokol podpísal
R. Nárožný, v mene vlády VSR Nguyen Dy Nien. Plat-
nosť nadobudla dňa 14. októbra 1987. Týmto dňom
stratil platnosť Protokol medzi ministerstvom kultúry
a informácií ČSSR a Výborom pre kultúrne styky VSR
o zriadení a činnosti informačného a kultúrneho stre-
diska VSR v Prahe zo dňa 2. decembra 1967.

11. júna
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR

a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojitého
zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní
z príjmov. V mene vlády ČSSR Zmluvu podpísal
L. Štrougal, v mene vlády ČĽR Čao C’-jang. Platnosť
nadobudla dňa 23. decembra 1987.

17. júna
– V Bratislave bola podpísaná Dohoda medzi Federálnym

ministerstvom všeobecného strojárenstva ČSSR a Minis-
terstvom obrábacích a spracovateľských strojov Nemeckej
demokratickej republiky o programe dlhodobej vedecko-
technickej a hospodárskej spolupráce v oblasti textilných
strojov. Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

18. júna  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdra-
votníctva a lekárskych vied. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal minister zahraničných vecí ČSSR B.
Chňoupek, v mene vlády Zambijskej republiky minis-
ter zahraničných vecí L. Mwananshik. Platnosť nado-
budla dňa 1. júna 1988.

29. júna  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Johanes,
v mene vlády USA J. Niemczyk. Platnosť nadobudla
dňom podpisu. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda
o leteckej doprave medzi ČSSR a Spojenými štátmi
americkými zo dňa 28. februára 1969.

11. septembra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a ZSSR

o spolupráci a kooperácii pri výrobe katalyzátorov.

12. septembra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o špecializácii a kooperácii výroby
a o dodávkach alfaolefínu z ČSSR do ZSSR a zemného
plynu zo ZSSR do ČSSR.

16. septembra  
– V Bruseli bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Belgického kráľovstva o spolupráci v oblasti
zdravotníctva a lekárskych vied. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal B. Chňoupek, v mene vlády Belgic-
kého kráľovstva L. Tindemans. Platnosť nadobudla dňa
22. augusta 1989.

5. októbra
– V Bonne bolo podpísané Dojednanie medzi vládou

ČSSR a vládou Spolkovej republiky Nemecko o spolupráci
v oblasti ochrany životného prostredia. V mene vlády
ČSSR Dojednanie podpísal J. Obzina v mene vlády
SRN Dojednanie podpísali K. Töpfer a J. Ruhfus. Plat-
nosť nadobudlo dňom podpisu.

11. decembra
– V Prahe bol podpísaný Protokol k Dohode medzi vládou

ČSSR a vládou ZSSR o preprave sovietskeho zemného
plynu do krajín západnej Európy cez územie ČSSR, pod-
písanej dňa 1. júla 1982.
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16. decembra
– Vo Varšave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní
rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o udelení
vedeckých hodností a titulov vydávaných v ČSSR a v PĽR.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Diviš, v mene
vlády PĽR H. Bednarski. Platnosť nadobudla dňa
14. marca 1989.

18. decembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o poskytnutí ČSSR technickej pomoci pri
vývoji a organizácii výroby špeciálnej techniky.

18. decembra 1987 a 4. januára 1988
– Výmenou nót bol dojednaný Dohovor medzi ČSSR

a USA o inšpekciách na území ČSSR. Dohovor nadobu-
dol platnosť dňa 1. júna 1988.

21. decembra  
– Vo Varšave bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Poľ-

skou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave práv-
nych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných
a trestných veciach. V mene ČSSR Zmluvu podpísal
minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek, v mene
PĽR minister zahraničných vecí M. Orzechowski. Plat-
nosť nadobudla dňa 9. apríla 1989.

– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi Štátnym výbo-
rom pre vedecko-technický a investičný rozvoj ČSSR a Poľ-
ským výborom pre normalizáciu, miery a akosť o vzájom-
nom uznávaní výsledkov štátneho výskumu a legalizácii
meracích prístrojov.

19 8 8

5. januára  
– Vlády ČSSR a USA si vymenili nóty týkajúce sa dohody

o uskutočňovaní inšpekcie, uzavretej v súvislosti
so sovietsko-americkou zmluvou o likvidácii rakiet
stredného a kratšieho doletu.

– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti zdravot-
níctva a lekárskych vied. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal J. Prokopec, v mene vlády Indickej republiky
Saroj Khaparde. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

26. januára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Spolkovej republiky Nemecka o vnútrozemskej
vodnej doprave. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
V. Blažek, v mene vlády SRN W. Schuttmann

a J. Warnke. Dohoda nadobudla platnosť dňa 4. mája
1990.

2. februára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o zriadení a činnosti

československo-sovietskeho medzinárodného združenia
„INTERKOMPRESOR“. Dohoda nadobudla platnosť
dňom podpisu.

2. marca
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o používaní národných mien pri zúčtovaní
v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi
a organizáciami ČSSR a ZSSR, ako i pri zakladaní a čin-
nosti spoločných československo-sovietskych združení.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Žák, v mene
vlády ZSSR B. Gostev. Platnosť nadobudla dňom pod-
pisu.

18. marca
– V Hanoji bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Vietnamskej socialistickej republiky v oblasti
cestovného ruchu. V mene vlády ČSSR Dohodu podpí-
sal námestník ministra zahraničného obchodu ČSSR
Ľ. Priecel, v mene vlády VSR námestník vedúceho Viet-
namskej hlavnej správy cestovného ruchu a generálny
riaditeľ Vietnamtourismu Tran Van Dan. Platnosť
nadobudla dňa 15. októbra 1988.

8. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Sýrskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti
cestovného ruchu. V mene vlády ČSSR Dohodu podpí-
sal námestník ministra zahraničného obchodu ČSSR
Ľ. Priecel, v mene vlády Sýrskej arabskej republiky
námestník ministra turistiky pre technické záležitosti
Sýrskej arabskej republiky Diab Sahyoun. Platnosť
nadobudla dňa 30. júla 1988.

11. apríla  
– V Moskve boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou ZSSR o vytvorení a činnosti Kultúrneho
a informačného strediska ČSSR v ZSSR; 2. Protokol o zria-
dení Medzivládnej komisie pre spoluprácu v oblasti kul-
túry, školstva a vedy medzi ČSSR a ZSSR. Dohodu i Pro-
tokol podpísal minister zahraničných vecí ČSSR
B. Chňoupek a minister zahraničných vecí ZSSR
E. Ševardnadze. Uvedené dokumenty nadobudli plat-
nosť dňom podpisu.
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12. mája
– V Brazílii bola podpísaná Dohoda o hospodárskej spolu-

práci medzi vládou ČSSR a vládou Brazílskej federatívnej
republiky.

13. mája  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti
zdravotníctva a lekárskych vied. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal J. Prokopec, v mene vlády ČĽR
Čchien Minžang. Platnosť nadobudla dňa 28. júla 1988.

25. mája
– V Pekingu bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave

medzi vládou ČSSR a vládou ČĽR.
– V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Johanes,

v mene vlády ČĽR Chu I-čou. Platnosť nadobudla dňa
27. septembra 1988.

27. mája  
– V Ulánbátare bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájom-
nom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní
a o udelení vedeckých hodností, vydávaných v ČSSR
a v MoĽR. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal D.
Rozbora, v mene vlády MoĽR M. Daš. Platnosť nado-
budla dňa 30. marca 1989.

15. júna
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o vedecko-technickej

spolupráci v oblasti železničnej dopravy medzi federál-
nym ministerstvom dopravy a spojov ČSSR a minister-
stvom železníc Čínskej ľudovej republiky. Platnosť nado-
budla dňom podpisu.

– V Managui bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi
ČSSR a Nikaragujskou republikou. V mene ČSSR Doho-
vor podpísal B. Chňoupek, v mene Nikaragujskej repu-
bliky Miguel ď Escoto Brockmann.

21. júna  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Rakúskej republiky o spolupráci pri predchá-
dzaní a odhaľovaní súdne trestných činov a zaisťovaní
bezpečnosti cestnej dopravy. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal minister vnútra ČSSR V. Vajnar,
v mene vlády Rakúskej republiky spolkový minister
vnútra K. Blecha. Platnosť nadobudla dňa 1. júna 1990.

4. júla
– V Prahe bol podpísaný Program spolupráce medzi ČSSR

a ZSSR v oblasti rozvoja jadrovej energetiky v ČSSR
do roku 2000.

6. júla  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Bulharskej ľudovej republiky o používaní národ-
ných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi
združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a BĽR, ako
i pri zakladaní a činnosti spoločných československo-bul-
harských združení, podnikov a organizácií. V mene vlády
ČSSR Dohodu podpísal J. Žák, v mene vlády BĽR
S. Ovčarov. Platnosť nadobudla dňa 1. septembra 1988.

13. júla
– V Muszyne bola podpísaná Dohoda medzi federálnym

ministerstvom dopravy a spojov ČSSR a ministerstvom
dopravy, plavby a spojov Poľskej ľudovej republiky
o údržbe cestných hraničných mostných objektov a spo-
ločných úsekov pozemných komunikácií na českoslo-
vensko-poľských štátnych hraniciach. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 12. augusta 1988.

5. septembra  
– V Pekingu bol podpísaný Konzulárny dohovor medzi

ČSSR a Čínskou ľudovou republikou. V mene ČSSR
Dohovor podpísal B. Chňoupek, v mene ČĽR Čchien
Čchi-čchen. Platnosť nadobudol dňa 5. júla 1989.

11. septembra
– V Pchjonjangu boli podpísané: 1. Zmluva medzi ČSSR

a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o priateľ-
stve a spolupráci. Zmluvu podpísal prezident ČSSR
G. Husák a prezident KĽDR Kim Ir Sen. Platnosť nado-
budla dňa 16. mája 1989; 2. Zmluva medzi ČSSR a KĽDR
o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných
a trestných veciach. V mene ČSSR Zmluvu podpísal
splnomocnenec prezidenta ČSSR B. Chňoupek, v mene
KĽDR splnomocnenec prezidenta KĽDR Kim Jong-
nam. Platnosť nadobudla dňa 16. júna 1989; 3. Konzu-
lárny dohovor medzi ČSSR a KĽDR. Dohovor podpísal
splnomocnený zástupca ČSSR Ing. B. Chňoupek
a splnomocnený zástupca KĽDR Kim Jong-nam. Doho-
vor nadobudol platnosť dňa 16. júna 1989.

5. decembra  
– Vo Viedni bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Rakús-

kou republikou o zriadení a činnosti Kultúrneho a infor-
mačného strediska ČSSR vo Viedni a Rakúskeho kultúr-
neho inštitútu v Prahe. V mene ČSSR Dohodu podpísal
minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes, v mene
Rakúskej republiky spolkový minister zahraničných
vecí A. Mock. Platnosť nadobudla dňa 1. júla 1990.
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18. decembra  
– V Bruseli bola podpísaná Dohoda o obchode s priemy-

selnými výrobkami medzi Európskym hospodárskym spo-
ločenstvom a ČSSR. V mene ČSSR Dohodu podpísal
minister zahraničného obchodu ČSSR J. Štěrba,
v mene EHS námestník ministra zahraničných vecí
Grécka T. Pangalos a člen komisie Európskych spolo-
čenstiev poverený zahraničnými vzťahmi a obchodnou
politikou Willy de Clercq.

28. decembra
– V Olomouci bola podpísaná Dohoda medzi Federálnym

ministerstvom hutníctva, strojárstva a elektrotechniky
ČSSR a Radou ministrov Ruskej sovietskej federatívnej
socialistickej republiky o založení a činnosti spoločného
československo-sovietskeho podniku AQUACOOP.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

19 8 9

19. januára 
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Jemens-

kou ľudovodemokratickou republikou o právnej pomoci
v občianskych a trestných veciach. V mene ČSSR
Zmluvu podpísal J. Pješčak, v mene Jemenskej ľudovo-
demokratickej republiky Abdul Wasa Ahmed Salam.
Platnosť nadobudla dňa 13. februára 1990.

17. februára
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o spolupráci v oblasti ochrany životného
prostredia. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
P. Hrivnák, v mene vlády ZSSR F. Morgun. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

20. marca 
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spo-
lupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal minister zdravotníctva
ČSSR J. Prokopec, v mene vlády KĽDR minister zdra-
votníctva Ri Dzong-Rjul. Platnosť nadobudla dňom
podpisu. Týmto dňom stratil platnosť Dohovor medzi
vládou ČSR a vládou KĽDR o spolupráci v oblasti zdra-
votníctva zo dňa 4. júna 1959.

26. marca
– V Male bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci

medzi vládou ČSSR a vládou Republiky Maledivy.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal veľvyslanec Z.
Litavský, v mene vlády Republiky Maledivy minister

zahraničných vecí Fathula Jameel. Platnosť nadobudla
dňom podpisu.

28. marca
– V Bratislave bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR

a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci
a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných
a trestných veciach. V mene ČSSR Zmluvu podpísal
minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej repu-
bliky M. Čič, v mene MĽR minister spravodlivosti
K. Kulcsár. Platnosť nadobudla dňa 12. februára 1990.
Týmto dňom stratila platnosť Zmluva medzi ČSSR
a MĽR o úprave právnych vzťahov vo veciach občian-
skych, rodinných a trestných zo dňa 2. novembra 1961.

7. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Brazílskej federatívnej republiky o kultúrnej spo-
lupráci. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal minister
zahraničných vecí J. Johanes, v mene vlády Brazílskej
federatívnej republiky minister zahraničných vecí
Roberto Costa de Abreu Sodré.

13. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej fede-
ratívnej republiky Juhoslávie o vedecko-technickej spolu-
práci.

18. apríla
– V Berlíne bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a NDR

o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných
veciach. V mene ČSSR Zmluvu podpísal veľvyslanec
ČSSR v NDR F. Lange, v mene NDR podpredseda rady
ministrov a minister spravodlivosti NDR H. Heusinger.
Zmluva nadobudla platnosť dňa 27. apríla 1990.

24. apríla
– V Bruseli bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR a Hospo-

dárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej pod-
pore a ochrane investícií a Protokol k nej. V mene ČSSR
Dohodu podpísal J. Stejskal, v mene Hospodárskej únie
belgicko-luxemburskej R. Urbain. Platnosť nadobudla
dňa 13. februára 1992.

3. mája 
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Nemec-

kou demokratickou republikou o spolupráci mládeže
ČSSR a NDR. V mene ČSSR Zmluvu podpísal M. Jakeš,
V. Mohorita a M. Čalfa, v mene NDR E. Honecker,
E. Aurich a H. Sattler. Platnosť nadobudla dňa
2. novembra 1989.
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23. mája
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Socialis-

tickou federatívnou republikou Juhoslávia o vzájomnom
odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slo-
body. V mene ČSSR Zmluvu podpísal minister zahra-
ničných vecí ČSSR J. Johanes, v mene SFRJ veľvyslanec
SFRJ v ČSSR D. Rodić. Platnosť nadobudla dňa 27.
októbra 1990.

13. júna
– V Nikózii bol podpísaný Protokol o spolupráci medzi

Federálnym ministerstvom zahraničných vecí ČSSR
a Ministerstvom zahraničných vecí Cyperskej republiky.

31. augusta  
– V Lagose bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR

a vládou Nigérijskej federatívnej republiky o zamedzení
dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku. V mene vlády
ČSSR Zmluvu podpísal J. Stejskal, v mene vlády Nigé-
rijskej federatívnej republiky S. Okongwu. Platnosť
nadobudla dňa 2. decembra 1990.

12. septembra
– V Belehrade bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistic-
kej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uzná-
vaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov
o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v ČSSR
a v SFRJ. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal
J. Husák, v mene vlády SFRJ M. Strbašica. Platnosť
nadobudla dňa 27. augusta 1990.

11. októbra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnom uzná-
vaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov
o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v ČSSR
a v MĽR. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal E.
Vacek, v mene vlády MĽR I. Oszi. Platnosť nadobudla
dňa 20. apríla 1990.

17. októbra
– V Bagdade bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Irackej republiky o vzájomnom uznávaní dokla-
dov o vzdelaní, ako i dokladov o vedeckých hodnostiach
a tituloch udeľovaných v ČSSR a v Irackej republike.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Nehera,
v mene vlády Irackej republiky Sabri Radíf Daúd. Plat-
nosť nadobudla dňa 2. januára 1990.

25. októbra
– Vo Viedni bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného
záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany
pred žiarením. Platnosť nadobudla dňa 23. júla 1990.
Dohoda nebola publikovaná, ale je prístupná
k nahliadnutiu.

10. novembra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o poskytnutí úveru vláde ZSSR.

14. novembra
– V Ríme bolo podpísané Memorandum o dohode o spolu-

práci v oblasti poľnohospodárskych vied a technológie
medzi vládou ČSSR a vládou Filipínskej republiky.

19 9 0

18. januára
– Vo Viedni bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti.
V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Dienstbier,
v mene Rakúskej spolkovej vlády A. Mock. Platnosť
nadobudla dňa 1. februára 1990. Týmto dňom stratila
platnosť Dohoda uzavretá výmenou nót medzi minis-
terstvom zahraničných vecí ČSSR a spolkovým minis-
terstvom zahraničných vecí Rakúskej republiky o zru-
šení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických
pasov zo dňa 14. decembra 1967 a Dohoda medzi vlá-
dou ČSSR a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízo-
vej povinnosti pre držiteľov služobných pasov zo dňa 5.
decembra 1975.

2. februára
– V Norimberku bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou Spolkovej republiky Nemecka o vzájom-
nom zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stre-
dísk. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Dien-
stbier, v mene vlády SRN Hans-Dietrich Genscher. Plat-
nosť nadobudla dňa 18. marca 1991.

8. februára
– V Bonne bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej
úprave zdaňovania cestných vozidiel v medzinárodnej
doprave a Protokol k nej. V mene vlády ČSSR Dohodu
podpísal V. Klaus, v mene vlády SRN Theo Waigel. Plat-
nosť nadobudla dňa 28. mája 1992.
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26. februára  
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o odchode sovietskych vojsk z územia
ČSSR. V mene vlády ČSSR Dohodu podpísal J. Dien-
stbier, v mene vlády ZSSR E. Ševardnadze. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

14. marca
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR

a vládou Tuniskej republiky o zamedzení dvojitého zdane-
nia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu
a majetku. V mene vlády ČSSR Zmluvu podpísal
J. Dienstbier, v mene vlády Tuniskej republiky N. Bou-
jellabia. Platnosť nadobudla dňa 25. októbra 1991.

29. marca  
– Bol prijatý ústavný zákon o zmene názvu Českoslo-

venská socialistická republika na názov Česko-slovenská
federatívna republika.

– V Ríme bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR
a vládou Talianskej republiky o vízových otázkach.
Dohodu podpísal predseda vlády ČSSR M. Čalfa a pred-
seda vlády Talianskej republiky G. Andreotti. Platnosť
nadobudla dňa 29. mája 1990.

3. apríla
– V Londýne bola podpísaná Dohoda medzi vládou Česko-

slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojeného krá-
ľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci
v oblasti školstva, vedy a kultúry. V mene vlády ČSFR
Dohodu podpísal J. Dienstbier, v mene vlády Spoje-
ného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska D.
Hurd. Platnosť nadobudla dňom podpisu.

12. apríla
– Vo Washingtone bola podpísaná Dohoda o obchodných

vzťahoch medzi vládou ČSFR a vládou Spojených štátov
amerických. V mene vlády ČSFR Dohodu podpísal
A. Barčák, v mene vlády USA C. Hills. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 17. novembra 1990.

29. apríla  
– Bol prijatý ústavný zákon o zmene názvu Česko-slo-

venská federatívna republika na názov Česká a Slovenská
federatívna republika.

20. mája
– Vo Viedni bola podpísaná Zmluva medzi ČSFR a Rakús-

kou republikou o vzájomnom výkone súdnych rozhodnutí
v trestných veciach. Zmluvu podpísal podpredseda
vlády a minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier

a minister zahraničných vecí Rakúskej republiky
A. Mock. Platnosť nadobudla dňa 1. marca 1992.

25. mája
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou Českej

a Slovenskej federatívnej republiky a vládou Spolkovej
republiky Nemecko o vysielaní česko-slovenských pracov-
níkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej federa-
tívnej republike na zamestnanie na základe zmlúv
o dielo. Platnosť nadobudla dňom podpisu. Dohoda
nebola publikovaná, ale je k dispozícii k nahliadnutiu.

30. mája 
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Spolkovej republiky Nemecko o úprave otázok
spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti
a ochrany pred žiarením. Platnosť nadobudla dňa
2. augusta 1990. Dohoda nebola publikovaná, ale
možno do nej nahliadnuť.

5. júna  
– Výmenou nót bola v Kodani uzavretá Dohoda medzi

vládou ČSFR a vládou Dánska o zrušení vízovej povin-
nosti. Platnosť nadobudla dňa 15. júna 1990.

25. júna 
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Spojených štátov amerických o programe Miero-
vých zborov Spojených štátov v Československu. V mene
vlády ČSSR Dohodu podpísal podpredseda vlády
a minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier,
v mene vlády USA riaditeľ Mierových zborov USA P. de
Coverdell. Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

26. – 27. júna  
– Výmenou nót bolo dojednané Dojednanie o zrušení vízo-

vej povinnosti medzi vládou ČSFR a vládou Spolkovej repu-
bliky Nemecko. Platnosť nadobudlo dňa 1. júla 1990.

10. júla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Veľkej Británie a Severného Írska o podpore
a ochrane investícií a Protokol k nej. V mene ČSFR
Dohodu podpísal minister financií ČSFR V. Klaus,
v mene vlády Veľkej Británie a Severného Írska štátny
tajomník pre obchod a priemysel N. Ridley. Platnosť
nadobudla dňa 26. októbra 1992.

10. – 11. júla  
– Výmenou nót bola v Prahe uzavretá Dohoda medzi vlá-

dou ČSFR a vládou Francúzskej republiky o zrušení vízo-
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vej povinnosti pre krátkodobé pobyty. Platnosť nado-
budla dňa15. júla 1990.

12. – 13. júla  
– Výmenou nót boli v Prahe uzavreté: 1. Dohoda medzi

vládou ČSFR a vládou Nórskeho kráľovstva o zrušení vízo-
vej povinnosti. Platnosť nadobudla dňa 15. júla 1990;
Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Islandskej repu-
bliky o zrušení vízovej povinnosti. Platnosť nadobudla
dňa 15. júla 1990.

13. júla
– Výmenou nót bola v Prahe uzavretá Dohoda medzi vlá-

dou ČSFR a vládou Švédska o zrušení vízovej povinnosti.
Platnosť nadobudla dňa 1. augusta 1990.

23. júla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci
v otázkach boja proti terorizmu, obchodovaniu s narkoti-
kami a organizovanému zločinu a vo všeobecných otáz-
kach bezpečnostnej praxe.

31. júla  
– Výmenou nót bolo v Prahe dojednané Dojednanie

medzi vládou ČSFR a Švajčiarskou spolkovou radou
o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti. Platnosť nado-
budlo dňa 15. augusta 1990.

2. augusta (a 24. septembra)
– Výmenou osobných nót bola dojednaná Zmena

Dohody medzi vládou ČSSR a vládou Poľskej ľudovej
republiky o uľahčení cestovného styku občanom oboch
štátov, podpísanej vo Varšave dňa 20. júla 1977. Zmena
dohody nadobudla platnosť dňa 24. septembra 1990.

30. augusta
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSFR

a vládou Kanady o zamedzení dvojitého zdanenia
a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu
a z majetku. V mene vlády ČSFR Zmluvu podpísal
V. Klaus, V mene vlády Kanady O. Jelinek. Zmluva
nadobudla platnosť dňa 22. júla 1992.

31. augusta
– Štátny tajomník NDR G. Krause a minister vnútra NSR

W. Schäuble podpísali vo východnom Berlíne Zmluvu
medzi NDR a SRN o zjednotení Nemecka, na základe
ktorej NDR 3. októbra pristúpila k Spolkovej republike
Nemecko.

13. septembra  
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda o vzájomnej podpore

a ochrane investícií medzi ČSFR a Francúzskou republi-
kou. V mene ČSFR Dohodu podpísal Václav Klaus,
v mene vlády Francúzskej republiky R. Dumas. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 27. septembra 1991; 2. Dohoda
medzi vládou ČSFR a vládou Francúzskej republiky o spo-
lupráci a výmene v oblasti mládeže. V mene vlády ČSSR
Dohodu podpísal podpredseda vlády a minister zahra-
ničných vecí ČSSR J. Dienstbier, v mene vlády Francúz-
skej republiky minister zahraničných vecí R. Dumas.
Platnosť nadobudla dňa 6. februára 1991.

18. septembra  
– Výmenou nót bolo v Prahe dojednané Dojednanie medzi

vládou ČSFR a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska o zrušení vízovej povinnosti. Dojed-
nanie nadobudlo platnosť dňa 1. októbra 1990.

20. septembra  
– Vo Viedni boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou

ČSFR a vládou Maďarskej republiky o výmene informácií
a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany
pred žiarením. V mene vlády ČSFR Dohodu podpísal
K. Wagner, v mene vlády MR Gy. Vajda. Platnosť nado-
budla dňa 15. mája 1991; 2. Upravená dodatková
dohoda o technickej pomoci poskytovanej Medzinárod-
nou agentúrou pre atómovú energiu vláde ČSFR. Dohoda
nadobudla platnosť dňom podpisu. Dohoda nebola
publikovaná.

28. septembra
– V Prahe bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSFR a vládou Čínskej ľudovej republiky. Platnosť
nadobudla dňa 1. januára 1991. Dohoda nebola publi-
kovaná.

– Výmenou nót bola v Slieme uzavretá Dohoda medzi
vládou ČSFR a vládou Maltskej republiky o zrušení vízo-
vej povinnosti pre krátkodobé pobyty. Platnosť nado-
budla dňa 8. októbra 1990.

2. októbra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSFR a Spolko-

vou republikou Nemecko o podpore a vzájomnej ochrane
investícií a Protokol k nej. V mene ČSFR Dohodu podpí-
sal minister financií ČSFR V. Klaus, v mene SRN veľvy-
slanec SRN v ČSFR H. Huber. Dohoda nadobudla plat-
nosť dňa 2. augusta 1992.

5. októbra
– V Berne bola podpísaná Dohoda medzi ČSFR a Švaj-

čiarskou konfederáciou o podpore a vzájomnej ochrane
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investícií. V mene ČSFR Dohodu podpísal V. Klaus,
v mene Švajčiarskej konfederácie J. Delamurez.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 7. augusta 1991

15. októbra  
– Vo Viedni bola podpísaná Dohoda medzi ČSFR a Rakús-

kou republikou o podpore a ochrane investícií s Protoko-
lom. V mene ČSFR Dohodu podpísal V. Klaus, v mene
Rakúskej republiky F. Lacina. Dohoda nadobudla plat-
nosť dňa 1. októbra 1991.

26. októbra
– V Soule bola podpísaná Dohoda o obchodnej a ekono-

mickej spolupráci medzi vládou ČSFR a vládou Kórejskej
republiky. V mene vlády ČSFR Dohodu podpísal
J. Dienstbier, v mene vlády Kórejskej republiky Choi
Ho Gung. Dohoda nadobudla platnosť dňa 2. apríla
1991.

– V Prahe bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-
dou ČSFR a vládou Albánskej ľudovej socialistickej repu-
bliky. Platnosť nadobudla dňa 1. januára 1991.Dohoda
nebola publikovaná.

1. novembra
– V Prahe bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSFR a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej repu-
bliky. V mene vlády ČSFR Dohodu podpísal V. Valeš,
v mene vlády KĽDR Kim Dal Hjon. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 1. januára 1991.

5. novembra
– V Londýne bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSFR

a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní
z príjmu a ziskov z majetku. V mene vlády ČSFR Zmluvu
podpísal V. Klaus, v mene vlády Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska N. Lamont. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 20. decembra 1991.

6. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Fínskej republiky o podpore a ochrane investícií.
V mene vlády ČSFR Dohodu podpísal V. Klaus, v mene
vlády Fínskej republiky P. Salolainen. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 23. októbra 1991.

13. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSFR a Švéd-

skym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investí-
cií a Protokol k nej. V mene ČSFR Dohodu podpísal
J. Brabec, v mene Švédskeho kráľovstva M. Sohlman.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 23. septembra 1991.

15. novembra
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Kanady o podpore a ochrane investícií. V mene
vlády ČSFR Dohodu podpísal J. Dienstbier, v mene
vlády Kanady J. Clark. Dohoda nadobudla platnosť dňa
9. marca 1992; 2. Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou
Kanady o spolupráci v oblasti kultúrnych, akademických
a športových vzťahov.

30. novembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Talianskej republiky o vedecko-technickej spolu-
práci. V mene vlády ČSFR Dohodu podpísal minister
zahraničných vecí J. Dienstbier, v mene vlády Talian-
skej republiky minister zahraničných vecí G. de Miche-
lis. Platnosť nadobudla dňom podpisu. Týmto dňom
stratila platnosť Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou
Talianskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
zo dňa 27. marca 1965.

5. decembra
– Minister pre zahraničné hospodárske vzťahy Maďar-

skej republiky B. Kádár a podpredseda vlády ČSFR
V. Valeš podpísali v Budapešti medzivládnu dohodu
o vzájomnom obchode a platbách.

12. decembra
– Výmenou nót bolo v Madride dojednané Dojednanie

o zrušení vízovej povinnosti medzi ČSFR a Španielskym
kráľovstvom. Dojednanie nadobudlo platnosť dňa 30.
apríla 1992.

– V Prahe bola podpísaná Dohoda o vzájomnej ochrane
a podpore investícií medzi ČSFR a Španielskym kráľo-
vstvom. Dohodu podpísal podpredseda vlády a minister
zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier a minister zahra-
ničných vecí Španielskeho kráľovstva Francisco Fer-
nando Ordoňez. Platnosť nadobudla dňa 28. novembra
1991.

13. decembra
– Výmenou nót bola v Prahe uzavretá Dohoda o zrušení

vízovej povinnosti medzi vládou ČSFR a vládami krajín
BENELUXu. Platnosť nadobudla dňa 1. januára 1991.

14. decembra
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Poľskej republiky o obchode a platbách; 2. Pro-
tokol medzi vládou ČSFR a vládou Poľskej republiky
o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v pla-
tobných vzťahoch spojených s prechodom na zúčtovanie
vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991.
V mene ČSFR Dohodu podpísal prvý námestník
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ministra zahraničného obchodu ČSFR J. Brabec,
v mene Poľskej republiky námestník ministra hospo-
dárskej spolupráce so zahraničím D. Ledworowski.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 8. mája 1992.

17. decembra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou ZSSR o obchodných a ekonomických vzťahoch
v roku 1991.

28. decembra
– V Prahe bola podpísaná Platobná dohoda medzi vládou

ČSSR a vládou ZSSR.

19 9 1

7. januára
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Albánskej ľudovej republiky o medzinárodnej
cestnej doprave a Protokol k nej. V mene vlády ČSFR
Dohodu podpísal Š. Nemeš, v mene vlády AĽR F. Tako.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

4. februára  
– V Prahe bola podpísaná Deklarácia o vzťahoch medzi

Bulharskou republikou a Českou a Slovenskou federatív-
nou republikou. V mene ČSFR Deklaráciu podpísal pre-
zident V. Havel, v mene Bulharskej republiky prezident
Ž. Želev.

8. februára
– V Belehrade bola podpísaná Platobná dohoda medzi

vládou ČSFR a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny
Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie.

18. februára  
– V Prahe bola podpísaná Deklarácia prezidentov Václava

Havla a Violety Barriosovej- Chamorrovej o rozvoji vzťa-
hov medzi ČSFR a Nikaragujskou republikou.

– Výmenou listov bolo v Ankare dojednané Dojednanie
medzi vládou ČSFR a vládou Tureckej republiky o zrušení
vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatického, zvlášt-
neho alebo služobného pasu. Dojednanie nadobudlo
platnosť dňa 20. marca 1991.

4. marca
– V Prahe bol podpísaný Protokol medzi vládou ČSSR

a vládou ZSSR o ukončení platnosti Dohody medzi vládou
ČSSR a vládou ZSSR o spolupráci pri ďalšom zlepšení
obchodno-technických služieb pre stroje, zariadenia a prí-
stroje do dávané vo vzájomnom obchode z 5. júna 1974.

5. a 13. marca
– Výmenou nót bolo v Aténach dojednané Dojednanie

medzi vládou ČSFR a vládou Helénskej republiky o vzá-
jomnom zrušení vízovej povinnosti. Platnosť nadobudlo
dňa 28. marca 1991.

6. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSFR a Dán-

skym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane inves-
tícií. Dohodu podpísal podpredseda vlády a minister
zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier a minister zahra-
ničných vecí Dánskeho kráľovstva Uffe Ellemann-Jen-
sen. Platnosť nadobudla dňa 19. septembra 1992.

18. marca
– V Luxemburgu bola podpísaná Zmluva medzi vládou

ČSFR a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o zame-
dzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
v odbore daní z príjmov a z majetku. V mene vlády ČSFR
Zmluvu podpísal J. Bakšay, v mene vlády Luxembur-
ského veľkovojvodstva G. Wohlfart. Zmluva nadobudla
platnosť dňa 30. decembra 1992.

12. apríla
– Výmenou nót bolo v Prahe dojednané Dojednanie

medzi vládou ČSFR a vládou Írska o zrušení víz. Platnosť
nadobudlo dňom podpisu.

17. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou ZSSR o vzájomnom uznávaní Typových osved-
čení spôsobilosti na leteckú prevádzku civilných lietadiel.

23. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní česko-
slovenských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej
a Slovenskej federatívnej republike na zamestnanie
na základe zmlúv o dielo. Dohoda nadobudla platnosť
dňom podpisu. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda
medzi vládou ČSFR a vládou SRN o vysielaní česko-slo-
venských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej
a Slovenskej federatívnej republike na zamestnanie
na základe zmlúv o dielo z 25. mája 1990. Dohoda
zo dňa 23. apríla 1991 nebola publikovaná.

24. apríla
– Výmenou nót bolo v Prahe dojednané Dojednanie

medzi vládou ČSFR a vládou Spojených štátov mexických
o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických
a služobných pasov. Platnosť nadobudlo dňa 24. mája
1991.
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26. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky
o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej
spolupráci. V mene vlády ČSFR Dohodu podpísal pod-
predseda vlády ČSFR V. Valeš, v mene vlády BSSR pod-
predseda vlády V. Zalamaj. Platnosť nadobudla dňom
podpisu.

29. apríla  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSFR a Holand-

ským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investí-
cií. V mene ČSFR Dohodu podpísal minister zahranič-
ného obchodu ČSFR J. Bakšay, v mene Holandského
kráľovstva ministerka zahraničného obchodu I. van
Rooy. Dohoda nadobudla platnosť dňa 1. októbra 1992.

– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR
a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti kultúry, škol-
stva a vedy.

15. mája
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Gréckej republiky o spolupráci a vzájomnej
pomoci colných správ oboch štátov. V mene vlády ČSFR
Dohodu podpísal J. Hronovský, v mene vlády Gréckej
republiky N. Spyrakopoulos.

17. mája
– V Kuala Lumpur bola podpísané Dojednanie o čiastoč-

nom zrušení vízovej povinnosti medzi vládou ČSFR a vlá-
dou Malajzie. V mene vlády ČSFR Dojednanie podpísal
M. Palouš, v mene vlády Malajzie Abdulah Ahmad
Badawi. Dojednanie nadobudlo platnosť dňa
15. augusta 1991.

19. mája
– V Českom Těšíne bola podpísaná Dohoda medzi vládou

ČSFR a a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku. V
mene vlády ČSFR Dohodu podpísal podpredseda vlády
ČSFR P. Rychetský, v mene vlády Poľskej republiky
minister vnútra H. Majewski. Dohoda nadobudla plat-
nosť dňa 27. mája 1991; Výmenou nót bola v Českom
Těšíne dojednaná Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou
Poľskej republiky o Ceste česko-slovensko – poľského pria-
teľstva a pohraničných úsekoch riek Dunajca a Popradu.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 27. mája 1991.

21. mája
– V Osle bola podpísaná Dohoda medzi ČSFR a Kráľo-

vstvom Nórska o vzájomnej podpore a ochrane investícií.
V mene ČSFR Dohodu podpísal podpredseda vlády
ČSFR V. Valeš, v mene Nórskeho kráľovstva ministerka

obchodu a námornej plavby E. Nordbo/ ová. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 6. augusta 1992.

3. júna
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Gréckej republiky o podpore a vzájomnej
ochrane investícií. V mene vlády ČSFR Dohodu podpí-
sal J. Dienstbier, v mene vlády Gréckej republiky
A. Samaras. Platnosť nadobudla dňa 30. decembra
1992.

17. júna
– Vo Viedni bola podpísaná Dohoda medzi ČSFR a Rakús-

kou republikou o uľahčení pohraničného odbavovania
v železničnej, cestnej a vodnej doprave. V mene ČSFR
Dohodu podpísala M. Vašáryová, v mene Rakúskej
republiky E. Kussbach. Dohoda nadobudla platnosť
dňa 1. októbra 1992.

23. júna
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Belgického kráľovstva o spolupráci v oblasti
ochrany životného prostredia.

25. júna  
– V Prahe bol podpísaný Protokol zmocnencov vlády ČSFR

a vlády ZSSR o ukončení odchodu sovietskych vojsk z úze-
mia ČSFR.

4. júla 
– Výmenou listov bola v Prahe uzavretá Dohoda medzi

vládou ČSFR a vládou Talianskej republiky o zmene
Dohody medzi vládou ČSFR a vládou Talianskej repu-
bliky o vízových otázkach zo dňa 29. marca 1990. Táto
dohoda nadobudla platnosť dňa15. júla 1991.

11. júla
– Výmenou nót bolo v Caracase dojednané Dojednanie

medzi vládou ČSFR a vládou Venezuelskej republiky
o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických
a služobných pasov. Dojednanie nadobudlo platnosť
dňa 15. augusta 1991.

15. júla
– Výmenou nót bolo v Brazílii dojednané Dojednanie

medzi vládou ČSFR a vládou Brazílskej federatívnej repu-
bliky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatic-
kých a služobných pasov. Platnosť nadobudlo dňa
15. augusta 1991.
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30. júla
– V Kyjeve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky
o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej
spolupráci. V mene vlády ČSFR Dohodu podpísal veľvy-
slanec ČSFR R. Slánský, v mene vlády USSR minister
hospodárstva A. Minčenko. Platnosť nadobudla dňom
podpisu.

2. augusta
– V Rige bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Lotyšskej republiky o obchodno-ekonomických
vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci. V mene vlády
ČSFR Dohodu podpísal R. Slánský, v mene vlády
Lotyšskej republiky Arnis Kalninš. Platnosť nadobudla
dňom podpisu.

– V Talline bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR
a vládou Estónskej republiky o obchodno-ekonomických
vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci. V mene vlády
ČSFR Dohodu podpísal R. Slánský, v mene vlády Estón-
skej republiky Jaak Leimann. Platnosť nadobudla
dňom podpisu.

3. augusta
– Vo Viľňuse bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Litovskej republiky o obchodno-ekonomických
vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci. V mene vlády
ČSFR Dohodu podpísal R. Slánský, v mene vlády Litov-
skej republiky Vitaustas Pakalniškis. Platnosť nado-
budla dňom podpisu.

6. augusta
– V Bukurešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a vládou Rumunska o bezvízovom styku. V mene vlády
ČSFR Dohodu podpísal Z. Matějka, v mene vlády
Rumunska T. Melescanu. Platnosť nadobudla dňa 5.
septembra 1991. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda
medzi vládou ČSSR a vládou RSR o zrušení návratných
víz pri služobných cestách alebo súkromných cestách
a prejazdných víz s Dodatkovým protokolom zo dňa
26. januára 1968.

26. augusta
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Rakúskej republiky o prevzatí osôb na spoloč-
ných štátnych hraniciach. Platnosť nadobudla dňa
1. novembra 1992. Dohoda nebola publikovaná.

26. augusta a 2. decembra
– Výmenou nót v Prahe a v Bangkoku bolo podpísané

Dojednanie o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov
diplomatických a služobných pasov medzi vládou ČSFR

a vládou Thajského kráľovstva. Dojednanie nadobudlo
platnosť dňa 3. marca 1992.

29. augusta  
– Výmenou listov bolo v Lisabone podpísané Dojednanie

medzi vládou ČSFR a vládou Portugalskej republiky o zru-
šení vízovej povinnosti. Dojednanie nadobudlo platnosť
dňa 19. septembra 1992.

30. augusta a 16. septembra
– Výmenou nót bola v Prahe dojednaná Zmena Dojedna-

nia medzi vládou ČSSR a vládou Poľskej ľudovej republiky
o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom
styku cez štátne hranice, podpísaného v Prahe dňa 8.
júla 1971. Zmena Dojednania nadobudla platnosť dňa
16. septembra 1991.

3. septembra
– Výmenou nót bolo v Prahe podpísané Dojednanie

medzi vládou ČSFR a vládou Bolívijskej republiky o zru-
šení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a slu-
žobných pasov. Dojednanie nadobudlo platnosť dňa 18.
septembra 1991.

4. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi ČSFR a Egypts-

kou arabskou republikou o leteckých službách s Prílohou.
V mene vlády ČSFR Dohodu podpísal J. Nezval,
v mene vlády Egyptskej arabskej republiky Ali Ziko.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 9. júna 1992.

11. septembra  
– V Brne boli podpísané: 1. Protokol medzi vládou ČSFR

a vládou Rumunska o vyporiadaní vzájomných pohľadá-
vok a záväzkov v platobných vzťahoch existujúcich
k 31. decembru 1990, spojených s prechodom na zúčtova-
nie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991,
a 19. novembra bol v Bukurešti podpísaný Dodatok
k Protokolu. Protokol i Dodatok k Protokolu nadobudli
platnosť dňom podpisu. Uvedené dokumenty neboli
publikované; 2. Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou
Rumunska o vzájomnom obchode a platbách. V mene
vlády ČSFR Dohodu podpísal minister zahraničného
obchodu J. Bakšay, v mene vlády Rumunska minister
obchodu a turistiky C. Fota. Dohoda nadobudla plat-
nosť dňa 21. augusta 1992.

12. septembra
– V Prahe bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSFR a vládou Juhoafrickej republiky. V mene vlády
ČSFR Dohodu podpísal minister zahraničného
obchodu ČSFR J. Bakšay, v mene vlády Juhoafrickej
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republiky minister obchodu, priemyslu a turizmu
Juhoafrickej republiky O. Marais. Platnosť nadobudla
dňom podpisu.

13. septembra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Spolkovej republiky Nemecko o spolupráci v boji
proti organizovanej kriminalite. Platnosť nadobudla dňa
29. septembra 1992. Dohoda nebola publikovaná.

1. októbra  
– V Paríži bola podpísaná Zmluva o porozumení a priateľ-

stve medzi ČSFR a Francúzskou republikou. V mene
ČSFR Zmluvu podpísal V. Havel a J. Dienstbier, v mene
Francúzskej republiky F. Mitterrand, E. Cressonová
a R. Dumas. Zmluva nadobudla platnosť dňa
15. októbra 1992.

3. októbra   
– V Prahe bola parafovaná Zmluva medzi ČSFR a ZSSR

o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci.

6. októbra  
– V Krakove bola podpísaná Zmluva medzi ČSFR a Poľ-

skou republikou o dobrom susedstve, solidarite a priateľ-
skej spolupráci. V mene ČSFR Zmluvu podpísal
V. Havel, v mene Poľskej republiky Łech Walesa. Plat-
nosť nadobudla dňa 4. mája 1992.

7. októbra  
– V Prahe bola parafovaná Zmluva medzi ČSFR a Spolko-

vou republikou Nemecko o dobrom susedstve a priateľskej
spolupráci.

22. októbra
– Vo Washingtone boli podpísané: 1. Spoločná deklarácia

Spojených štátov amerických a Českej a Slovenskej fede-
ratívnej republiky. V mene ČSFR Deklaráciu podpísal
prezident V. Havel, v mene USA prezident G. Bush sen.;
2. Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Spojených štátov
amerických o vedecko-technickej spolupráci; 3. Dohoda
medzi vládou ČSFR a vládou Spojených štátov americ-
kých o vedecko-technickej spolupráci a Prílohy k nej. V
mene vlády ČSFR Dohody podpísal J. Dienstbier,
v mene vlády USA L. Eagleburger. Platnosť nadobudli
dňa 3. júna 1992; 4. Dohoda medzi ČSFR a Spojenými
štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane inves-
tícií. Dohodu uvedenú pod č. 4 v mene ČSFR podpísal
V. Klaus, v mene USA J. Katz. Platnosť nadobudla dňa
19. decembra 1992.

23. októbra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o leteckej doprave

medzi vládou ČSFR a vládou Spojených arabských emirá-
tov. V mene vlády ČSFR Dohodu podpísal I. Foltýn,
v mene vlády Spojených arabských emirátov Moha-
med Yahya Al-Suweidi. Platnosť nadobudla dňa
21. júna 1992.

29. októbra  
– V Pretórii bolo podpísané Dojednanie medzi vládou

ČSFR a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej
povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných
pasov. V mene vlády ČSFR Dojednanie podpísal pod-
predseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR
J. Dienstbier, v mene vlády Juhoafrickej republiky
minister zahraničných vecí R. Botha. Platnosť nado-
budlo dňa 1. decembra 1991.

30. októbra
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Holandského kráľovstva o vnútrozemskej
plavbe. V mene vlády ČSFR Dohodu podpísal J. Nezval,
v mene vlády Holandského kráľovstva J. May – Weggen
a H. Heinemann. Dohoda nadobudla platnosť dňa
1. júna 1992.

11. novembra  
– V Prahe bola podpísaná Zmluva o priateľských vzťahoch

a spolupráci medzi ČSFR a Španielskym kráľovstvom.
V mene ČSFR Zmluvu podpísal predseda vlády ČSFR
M. Čalfa, v mene Španielskeho kráľovstva predseda
vlády Felipe González. Platnosť nadobudla dňa
10. decembra 1992.

15. novembra
– V Kyjeve bola podpísaná Platobná dohoda medzi vládou

ČSFR a vládou Ukrajiny.

19. novembra
– V Jeruzaleme bola podpísaná Dohoda o obchodnej

a ekonomickej spolupráci medzi vládou ČSFR a vládou
Štátu Izrael. V mene vlády ČSFR Dohodu podpísal
J. Bakšay, v mene vlády Štátu Izrael David Levy. Plat-
nosť nadobudla dňa 20. mája 1992.

– V Bukurešti bol podpísaný Dodatok k Protokolu medzi
vládou ČSFR a vládou Rumunska o vyporiadaní vzájom-
ných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch exi-
stujúcich k 31. decembru 1990, spojených s prechodom
na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách
od 1. januára 1991.
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2. decembra  
– Výmenou nót bolo v Islamabade podpísané Dojednanie

o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických
a služobných (úradných) pasov medzi vládou ČSFR a vlá-
dou Pakistanskej islamskej republiky. Dojednanie nado-
budlo platnosť dňa 3. januára 1992.

4. decembra
– V Pekingu bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej
ochrane investícií s Protokolom. V mene vlády ČSFR
Dohodu podpísal M. Čalfa, v mene vlády ČĽR Li
Pcheng. Platnosť nadobudla dňa 1. decembra 1992.

11. decembra
– V Bruseli bola podpísaná Dohoda medzi ČSFR a Komi-

siou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia
Komisie Európskych spoločenstiev v ČSFR a jeho výsadách
a imunitách. V mene ČSFR Dohodu podpísal K. Lukáš,
v mene Komisie európskych spoločenstiev Horst-Guen-
ter Krenzler. Dohoda nadobudla platnosť dňa 10. apríla
1992.

12. decembra
– V Londýne bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk.
V mene vlády ČSFR Dohodu podpísal J. Dienstbier,
v mene vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska D. Hurd. Platnosť nadobudla dňom
podpisu.

16. decembra
– Bola podpísaná Európska dohoda medzi [Európskymi]

spoločenstvami, ich členskými štátmi a ČSFR a Dočasná
dohoda o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom
medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom (Spolo-
čenstvo) a Európskym združením uhlia a ocele na jednej
strane a ČSFR na druhej strane. Dočasná dohoda nado-
budla platnosť dňa 1. marca 1992. Podpísaná bola aj
Dohoda vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom
a Česko-Slovenskom týkajúca sa pozemnej dopravnej inf-
raštruktúry.

19 9 2

23. januára
– V Bratislave bola podpísaná Dohoda o spolupráci

v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied medzi vládou
ČSFR a vládou Marockého kráľovstva. V mene vlády
ČSFR Dohodu podpísal minister zdravotníctva Sloven-

skej republiky A. Rakús, v mene vlády Marockého krá-
ľovstva minister zdravotníctva Taïeb Bencheikh.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

25. februára (a 7. mája)
– Výmenou nót bol v Prahe dojednaný medzi vládou

ČSFR a vládou Spojených štátov amerických Dodatok
k Dohode o obchodných vzťahoch medzi vládou ČSFR
a vládou Spojených štátov amerických zo dňa 12. apríla
1990. Dodatok nadobudol platnosť dňa 1. júla 1994.

27. februára  
– V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi ČSFR a Spolko-

vou republikou Nemecko o dobrom susedstve a priateľskej
spolupráci. V mene ČSFR Zmluvu podpísal V. Havel
a J. Dienstbier, v mene SRN H. Kohl a Hans-Dietrich
Genscher. Platnosť nadobudla dňa 14. septembra 1992.
Ministri zahraničných vecí oboch štátov J. Dienstbier
a Hans-Dietrich Genscher si pri podpise Zmluvy vyme-
nili sprievodné listy.

1. apríla
– V Moskve bola podpísaná Zmluva medzi ČSFR a Ruskou

federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci.
– V ten istý deň bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi

vládou ČSFR a vládou Ruskej federácie o vysporiadaní
majetkových a finančných otázok spojených s odsunom
sovietskych vojsk z územia ČSFR.

6. apríla  
– V Sofii bola podpísaná Zmluva o priateľských vzťahoch

a spolupráci medzi ČSFR a Bulharskou republikou.
V mene ČSFR Zmluvu podpísal prezident V. Havel,
v mene Bulharskej republiky prezident Ž. Želev. Plat-
nosť nadobudla dňa 6. októbra 1992.

22. apríla
– V Prahe bol podpísaný Dodatok k Dohode medzi vládou

ČSFR a vládou Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky
o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej
spolupráci zo dňa 26. apríla 1991. V mene vlády ČSFR
Dodatok podpísal L. Marták, v mene vlády BSSR
N. Makajed. Dodatok nadobudol platnosť dňa 22. apríla
1992.

23. apríla
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Filipínskej republiky o leteckej doprave s Prílo-
hou. V mene vlády ČSFR Dohodu podpísal I. Foltýn,
v mene vlády Filipínskej republiky Pete Nicomede
Prado. Platnosť nadobudla dňom podpisu.
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24. apríla
– V Tokiu bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vlá-

dou ČSFR a vládou Japonska. V mene ČSFR Dohodu
podpísal minister zahraničného obchodu ČSFR J. Bak-
šay, v mene Japonska minister zahraničných vecí
M. Watanabe. Platnosť nadobudla dňa 17. októbra
1992.

27. apríla
– V Soule bola podpísaná Zmluva medzi ČSFR a Kórejs-

kou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabrá-
není daňovému úniku v odbore daní z príjmu. V mene
ČSFR Zmluvu podpísal minister hospodárstva
V. Dlouhý, v mene Kórejskej republiky minister zahra-
ničných vecí Lee Sang Ock. Platnosť nadobudla dňa 3.
marca 1995.

30. apríla
– V Ankare bola podpísaná Dohoda medzi ČSFR a Turec-

kou republikou o vzájomnej podpore a ochrane investícií.
V mene ČSFR Dohodu podpísal minister zahraničného
obchodu J. Bakšay, v mene Tureckej republiky minister
školstva Ben Akyol. Nadobudnutie platnosti neuve-
dené.

12. mája
– V Taškente bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Republiky Uzbekistan o obchodno-ekonomic-
kých vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci. V mene
vlády ČSFR Dohodu podpísal Ľ. Marták, v mene vlády
Republiky Uzbekistan Solichovič. Platnosť nadobudla
dňom podpisu.

13. mája
– V Biškeku bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Republiky Kirgizsko o obchodno-ekonomických
vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci. V mene vlády
ČSFR Dohodu podpísal námestník ministra zahranič-
ného obchodu Ľ. Marták, CSc., v mene vlády Republiky
Kirgizsko námestník predsedu Štátnej komisie pre
zahranično-ekonomické vzťahy M.Pariškura. Platnosť
nadobudla dňom podpisu.

20. mája
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Republiky Gruzínsko o obchodno-ekonomických
vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci. V mene vlády
ČSFR Dohodu podpísal Ľ. Marták, v mene vlády Repu-
bliky Gruzínsko Ukleba. Platnosť nadobudla dňom
podpisu.

25. mája  
– V Kyjeve bol podpísaný Dodatok k dohode medzi vládou

ČSFR a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej repu-
bliky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-tech-
nickej spolupráci zo dňa 30. júla 1991. V mene vlády
ČSFR Dodatok podpísal minister zahraničného
obchodu J. Bakšay, v mene vlády USSR minister von-
kajších ekonomických vzťahov a obchodu USSR
A. Voronkov. Dodatok nadobudol platnosť dňom pod-
pisu.

27. mája  
– Pri príležitosti návštevy premiéra Johna Majora

v Prahe ČSFR a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska prijali spoločnú deklaráciu týkajúcu sa
európskej bezpečnosti, politickej a hospodárskej spolu-
práce i spolupráce v kultúrnej a v iných oblastiach.

– V Prahe bola podpísaná Dohoda podľa článku 2 ods. 4
Dohody zo 17. júna 1991 medzi ČSFR a Rakúskou repu-
blikou o uľahčení pohraničného odbavovania v železnič-
nej, cestnej a vodnej doprave a o zriadení predsunutých
odbavovacích hraničných stanovíšť v staniciach Brati-
slava-Hlavná stanica, Marchegg, Wien-Südbahnhof, ako
aj o hraničnom odbavení počas jazdy na trase medzi sta-
nicami Bratislava-Hlavná stanica a Wien-Südbahnhof.

Máj  
– ČSFR a Ukrajina podpísali Zmluvu o dobrom susedstve,

priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Ukrajinou
a ČSFR.

19. júna
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou republiky Kazachstan o obchodno-ekonomic-
kých vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci. V mene
vlády ČSFR Dohodu podpísal Ľ. Marták, v mene vlády
Republiky Kazachstan Tajžanov. Platnosť nadobudla
dňom podpisu.

26. júna
– V Ulánbátare bolo podpísané Dojednanie medzi vládou

ČSFR a vládou Mongolska o bezvízových stykoch pre drži-
teľov diplomatických a služobných pasov. V mene vlády
ČSFR Dojednanie podpísal veľvyslanec ČSFR v Mon-
golsku J. Šíma, v mene vlády Mongolska námestník
ministra zahraničných vecí Badam ocir Doldzinceren.
Dojednanie nadobudlo platnosť dňa 26. júla 1992.
Týmto dňom stratili platnosť Dohoda medzi vládou
ČSSR a vládou MoĽR o vzájomných bezvízových ces-
tách štátnych občanov ČSSR a štátnych občanov MoĽR
zo dňa 20. decembra 1976 a Dodatkový protokol.
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30. júna
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Republiky Moldova o obchodno ekonomických
vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci. V mene vlády
ČSFR Dohodu podpísal Ľ. Marták, v mene vlády Repu-
bliky Moldova Atapu Anatolij. Platnosť nadobudla dňa
26. novembra 1992.

10. júla
– Bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou

Vietnamskej socialistickej republiky o zrušení vízovej
povinnosti pre štátnych občanov ČSFR a VSR, držiteľov
diplomatických a služobných pasov. Platnosť nadobudla
dňa 9. augusta 1992. Dohoda nebolo publikovaná.

11. septembra
– V Prahe bol podpísaný Protokol k Zmluve medzi vládou

ČSFR a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvoji-
tého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku zo dňa
5. mája 1982. V mene ČSFR Protokol podpísal J. Klak,
v mene Dánskeho kráľovstva P. Poulsen-Hansen. Proto-
kol nadobudol platnosť dňa 18. decembra 1992.

20. októbra
– Výmenou nót bola v Prahe uzavretá Dohoda medzi vlá-

dou ČSFR a vládou Litovskej republiky o dvojstrannom
zrušení vízovej povinnosti. Platnosť nadobudla dňa
19. novembra 1992.

28. októbra
– V Bonne bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR

a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej
nákladnej cestnej doprave. V mene vlády ČSFR Dohodu
podpísal P. Vybíral, v mene vlády SRN H. Dieckmann
a W. Knittel. Dohoda nadobudla platnosť dňom pod-
pisu.

29. októbra
– V Prahe boli podpísané: 1. Dohoda medzi vládou Českej

republiky a Slovenskej republiky o vzájomnom uznávaní
rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedec-
kých hodnostiach a tituloch vydávaných v Českej repu-
blika a v Slovenskej republike; 2. Dohoda medzi vládou
ČR a vládou SR o zrušení vízovej povinnosti; 3. Dohoda
medzi vládou ČR a vládou SR o spoločnom postupe
v otázkach pobytu cudzincov z tretích štátov a území ČR
a na území SR; 4. Dohoda medzi vládou ČR a vládou SR
o spoločnom využívaní stanovených informačných
a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev
vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti; 5.
Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o spolupráci
v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. V mene

vlády Českej republiky Dohody podpísal V. Klaus,
v mene vlády Slovenskej republiky V. Mečiar. Platnosť
nadobudli dňa    januára 1993. Výnimkou bolo ustano-
venie článku 4 odst. 1 Dohody o informačných
a archívnych fondoch, ktorý nadobudol platnosť dňa
29. októbra 1992.

– V Prahe boli podpísané: 1. Zmluva medzi SR a ČR
o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi
a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych
a trestných veciach; 2. Zmluva medzi SR a ČR o generál-
nom vymedzení spoločných štátnych hraníc; 3. Zmluva
medzi SR a ČR o úprave režimu a o spolupráci na spoloč-
ných štátnych hraniciach; 4. Zmluva medzi SR a ČR
o vzájomnom zamestnávaní občanov; 5. Zmluva medzi
SR a ČR o sociálnom zabezpečení. V mene vlády SR
Zmluvy podpísal V. Mečiar, v mene vlády ČR V. Klaus.
Zmluvy boli predbežne vykonávané odo dňa 1. januára
1993, platnosť nadobudli dňa 3. mája 1993. Zmluva
o sociálnom zabezpečení platila len do 1. januára 1993,
keď nadobudla platnosť Správna dohoda o vykonávaní
Zmluvy medzi SR a ČR o sociálnom zabezpečení, podpí-
saná v Bratislave dňa 8. januára 1993. Správnu dohodu
podpísala v mene SR ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny O. Keltošová, v mene ČR minister práce
a sociálnych vecí ČR J. Vodička.

– V Prahe boli ďalej podpísané: 1. Dohoda medzi SR a ČR
o vytvorení colnej únie. V mene vlády SR Dohodu podpí-
sal V. Mečiar, v mene vlády ČR V. Klaus. Dohoda bola
predbežne vykonávaná odo dňa 1. januára 1993, plat-
nosť nadobudla dňa 3. mája 1993; 2. Dohoda medzi vlá-
dou SR a vládou ČR o spolupráci v oblasti telekomunikač-
ných služieb ministerstiev vnútra a šifrovej služby. V mene
vlády SR Dohodu podpísal V. Mečiar, v mene vlády ČR
V. Klaus. Platnosť nadobudla dňa 1. januára 1993.

23. novembra
– V Bratislave boli podpísané: 1. Zmluva medzi SR a ČR

o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci.
V mene SR Zmluvu podpísal V. Mečiar, v mene ČR
V. Klaus. Platnosť nadobudla dňa 1. júla 1993; 2.
Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o vzájomnom
usporiadaní niektorých vzťahov v devízovej oblasti
po zániku federácie. V mene SR Dohodu podpísal
V. Mečiar, v mene ČR I. Kočárník. Platnosť nadobudla
dňa 1. januára 1993; 3. Dohoda medzi vládou SR a vlá-
dou ČR o spolupráci v doprave a spojoch. V mene vlády
SR Dohodu podpísal V. Mečiar, v mene vlády ČR I.
Kočárník. Platnosť nadobudla dňa 23. novembra 1992;
4. Zmluva medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdane-
nia v odbore daní z príjmov a z majetku. V mene vlády
SR Zmluvu podpísal V. Mečiar, v mene vlády ČR I.
Kočárník Platnosť nadobudla dňa 1. júla 1993; 5.
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Zmluva medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia
v odbore dane dedičskej a darovacej. V mene vlády SR
Zmluvu podpísal V. Mečiar, v mene vlády ČR I. Kočár-
ník. Platnosť nadobudla dňa 1. júla 1993 s tým, že jej
ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. januára 1993; 6.
Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o podpore a vzá-
jomnej ochrane investícií. V mene vlády SR Dohodu
podpísal V. Mečiar, v mene vlády ČR I. Kočárník. Plat-
nosť nadobudla dňa 1. januára 1993; 7. Dohoda medzi
vládou SR a vládou ČR o vyporiadaní majetku, práv
a záväzkov vyplývajúcich zo zrušenia Česko-slovenského
rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tla-
čovej kancelárie. V mene vlády SR Dohodu podpísal
V. Mečiar, v mene vlády ČR I. Kočárník. Platnosť nado-
budla dňa 23. novembra 1992; 8. Zmluva medzi vládou
SR a vládou ČR o spôsobe vyporiadania vzťahov vyplýva-
júcich z rozdelenia Česko-slovenskej armády a o prechode
majetku, práv, záväzkov a ďalšej spolupráci republikových
armád. V mene vlády SR Zmluvu podpísal V. Mečiar,
v mene vlády ČR I. Kočárník. Platnosť nadobudla dňa
23. novembra 1992; 9. Dohoda medzi vládou SR a vládou
ČR o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľ-
nohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospo-
dárstve v podmienkach colnej únie. V mene vlády SR
Dohodu podpísal V. Mečiar, v mene vlády ČR I. Kočár-
ník. Platnosť nadobudla dňa 1. januára 1993.

2. decembra  
– Minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľ. Černák

a minister obchodu Chorvátskej republiky B. Mikša
podpísali v Bratislave Rámcovú zmluvu o vzájomnom
obchode.

18. decembra  
– V Prahe bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR,

vládou Ruskej federácie a vládou Ukrajiny o tranzite
vojenských vlakov s vojenskými nákladmi Západnej sku-
piny vojsk ozbrojených síl Ruskej federácie zo Spolkovej
republiky Nemecko cez územia ČSFR a Ukrajiny. V mene
vlády ČSFR Dohodu podpísal P. Vybíral, v mene vlády
Ruskej federácie V. Grebennikov a v mene vlády Ukra-
jiny L. Železňak. Platnosť nadobudla dňa 18. decembra
1992.
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18. apríla
– V mene ČSR bol vo Washingtone podpísaný Dohovor

o medzinárodnom civilnom letectve, dojednaný v Chicagu
dňa 7. decembra 1944. Pre ČSR i ostatných signatárov
nadobudol platnosť dňa 4. apríla 1947.

26. júna
– V mene ČSR bola podpísaná Charta Spojených národov

a Štatút Medzinárodného súdneho dvora, dojednané
na konferencii Spojených národov v San Francisku
v dňoch 25. apríla – 26. júna 1945. Uvedené dokumenty
nadobudli platnosť dňa 24. októbra 1945.

8. augusta
– V Londýne bola vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Bri-

tánie a Severného Írska, vládou Spojených štátov ame-
rických, Dočasnou vládou Francúzskej republiky a vlá-
dou ZSSR dojednaná Dohoda o stíhaní a potrestaní hlav-
ných vojnových zločincov Európskej Osi a Štatút medziná-
rodného vojenského súdneho dvora. Dohoda nadobudla
platnosť dňom podpisu a vo vzťahu k ČSR nadobudla
účinnosť dňa 26. septembra 1945.

10. augusta
– ČSR pristúpila k Dohovoru a dojednaniam Svetovej pošto-

vej únie, dojednaným na XI. Svetovom poštovom kon-
grese v Buenos Aires dňa 23. mája 1939.

27. decembra
– Vo Washingtone boli v mene ČSR podpísané: 1. Dohoda

o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, dojednaná
na konferencii Spojených národov v Bretton Woods dňa
23. júla 1944; 2. Dohoda o medzinárodnom menovom
fonde, dojednaná na konferencii Spojených národov
v Bretton Woods dňa 23. júla 1944.

19 4 6

27. februára 
– V mene ČSR bola podpísaná Dohoda o reparáciách

od Nemecka, o založení Medzispojeneckého reparačného
úradu a o vrátení menového zlata, dojednaná v Paríži dňa

21. decembra 1945. Dohoda nadobudla platnosť dňa 24.
januára 1946.

12. júna
– ČSR pristúpila k Dojednaniu pre utvorenie Európskej

uhoľnej organizácie, dojednanému v Londýne dňa
4. januára 1946. Vo vzťahu k ČSR nadobudlo Dojedna-
nie platnosť dňa 12. júna 1946.

14. júna
– V mene ČSR bola podpísaná Dohoda o pláne na pridele-

nie reparačného podielu nerepatriovateľným obetiam
nemeckej akcie, dojednaná v Paríži dňa14. júna 1946.

22. júla
– V mene ČSR bola s výhradou ratifikácie podpísaná:

1. Dohoda o zriadení dočasnej komisie Svetovej zdravot-
níckej organizácie. Dohoda nadobudla platnosť pre všet-
kých signatárov dňa 22. júla 1946; 2. Ústava Svetovej
zdravotníckej organizácie. Ústava nadobudla platnosť
dňa 7. apríla 1948.

17. septembra
– Prezident ČSR ratifikoval Akt o zmene ústavy Medziná-

rodnej organizácie práce, na ktorom sa uznieslo Valné
zhromaždenie Medzinárodnej organizácie práce na svo-
jom 27. zasadaní dňa 5. novembra 1945. Akt nadobudol
platnosť dňa 26. septembra 1946.

4. októbra
– ČSR pristúpila k Dohovoru o zriadení Organizácie Spoje-

ných národov pre výchovu, vedu a osvetu, dojednanému
v Londýne dňa 16. novembra 1945. Vo vzťahu ČSR
Dohovor nadobudol účinnosť dňa 4. októbra 1946.

11. decembra
– V mene ČSR bol v Lake Success podpísaný Protokol, kto-

rým sa menia Dohody, dohovory a protokoly o omamných
látkach, dojednané v Haagu dňa 23. januára 1912,
v Ženeve dňa 11. februára a 19. februára 1925 a 13. júla
1931, v Bangkoku dňa 27. februára 1931 a v Ženeve dňa
26. júna 1936.
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29. decembra
– V mene ČSR bola podpísaná Londýnska dohoda o nemec-

kých patentoch, dojednaná v Londýne dňa 27. júla 1946.
Dohoda nadobudla účinnosť dňa 30. novembra 1946.

19 4 7

10. februára  
– V mene ČSR boli v Paríži podpísané: Mierová zmluva

medzi Československom a Maďarskom, vypracovaná
na parížskej mierovej konferencii (29. júla – 15. októbra
1946); Mierová zmluva s Bulharskom; Mierová zmluva
s Fínskom; Mierová zmluva s Rumunskom a Mierová
zmluva s Talianskom. Za ČSR uvedené dokumenty pod-
písali minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk
a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí ČSR
V. Clementis. Mierové zmluvy nadobudli medzinárodnú
účinnosť dňa15. septembra 1947. Ústavodarné národné
zhromaždenie ČSR ratifikovalo mierové zmluvy s Bul-
harskom, s Fínskom, s Maďarskom, s Rumunskom
a s Talianskom dňa 1. októbra 1947 a pre ČSR nadobudli
uvedené mierové zmluvy platnosť dňa 14. októbra 1947.
V uvedený deň prijalo Ústavodarné NZ ČSR ústavný
zákon o mierovej zmluve medzi mocnosťami spojenými
a združenými a Maďarskom a zákon o opatreniach
na vykonanie mierových zmlúv s Bulharskom, s Fín-
skom, s Maďarskom, s Rumunskom s Talianskom.

17. júla
– V mene ČSR bol Londýne podpísaný Dodatkový protokol

k londýnskej Dohode o nemeckých patentoch zo dňa
27. júla 1946, vyhotovený v Londýne dňa 17. júla 1947.
Prezident ČSR ratifikoval uvedený protokol dňa
31. marca 1948.

31. júla
– V mene ČSR bola podpísaná Dohoda o zachovaní alebo

obnove práv živnostenského vlastníctva dotknutých druhou
svetovou vojnou a Záverečný protokol a Dodatkový záve-
rečný protokol k nej. Dohoda i Protokoly boli dojednané
v Neuch^ateli dňa 8. februára 1947 a pre ČSR nadobudli
účinnosť dňa 31. júla 1947.

30. októbra
– V mene ČSR bol v Ženeve podpísaný Záverečný akt dru-

hého zasadania Prípravného výboru konferencie Spoje-
ných národov o obchode a zamestnanosti.

12. novembra
– V mene ČSR boli v Lake Success podpísané: 1. Protokol

doplňujúci Dohovor o potláčaní rozširovania necudných

publikácií a obchodu s nimi, uzavretý v Ženeve dňa
12. septembra 1923; 2. Protokol pozmeňujúci Medziná-
rodný dohovor o potieraní obchodu so ženami a deťmi,
uzavretý v Ženeve dňa 30. septembra 1951; 3. Medziná-
rodný dohovor o potieraní obchodu s dospelými ženami,
uzavretý v Ženeve dňa 11. októbra 1933.

19 4 8

15. marca
– V mene ČSR bol v Bruseli podpísaný Protokol k Dohode

o reparáciách od Nemecka, o zriadení Medzispojeneckého
reparačného úradu a o vrátení menového zlata zo dňa
14. januára 1946. Pre ČSR nadobudol Protokol platnosť
dňom podpisu.

21. marca
– V mene ČSR bol v New Yorku podpísaný Protokol o uve-

dení Všeobecnej dohody o clách a obchode do dočasnej
účinnosti.

24. marca
– V mene ČSR boli v Havane podpísané: 1. Protokol, kto-

rým sa pozmeňujú niektoré ustanovenia Všeobecnej
dohody o clách a obchode; 2. Zvláštny protokol, ktorým sa
pozmeňuje článok XIV Všeobecnej dohody o clách
a obchode; 3. Zvláštny protokol vzťahujúci sa k článku
XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode. Protokoly
uvedené pod č. 1 a 2 nadobudli dočasnú platnosť 1. mája
1948, protokol uvedený pod č. 3 nadobudol dočasnú
platnosť 1. júna 1948.

18. augusta
– V mene ČSR bol v Belehrade podpísaný Dohovor

o režime plavby na Dunaji s Prílohami I, II a Dodatkovým
protokolom, dojednaný medzi BĽR, ČSR, FĽRJ, Maďars-
kou republikou, RĽR, Ukrajinskou SSR a ZSSR. Dohovor
nadobudol platnosť dňa 11. mája 1949. V januári 1960 sa
členským štátom Dohovoru stala Rakúska republika.

24. augusta
– ČSR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru o telekomu-

nikáciách, dojednanému v Atlantic City dňa 2. októbra
1947, ktorým bol zrušený Medzinárodný dohovor o tele-
komunikáciách, dojednaný dňa 9. decembra 1932
v Madride. Prezident ČSR Dohovor ratifikoval dňa 28.
júla 1948. Medzi krajinami, ktoré Dohovor ratifikovali
pred 1. januárom 1949, nadobudol účinnosť dňa
1. januára 1949.
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30. augusta
– ČSR pristúpila k: 1. Svetovému poštovému dohovoru

so záverečným protokolom, vykonávacím poriadkom
a ustanoveniami o leteckej doprave listovej pošty so záve-
rečným protokolom k týmto ustanoveniam; 2. Dojednaniu
o cenných papieroch a cenných škatuliach so záverečným
protokolom a vykonávacím poriadkom; 3. Dojednaniu
o poštových balíkoch so záverečným protokolom, vykoná-
vacím poriadkom a ustanoveniami o leteckej doprave listo-
vej pošty so záverečným protokolom k týmto ustanove-
niam; 4. Dojednaniu o zásielkach na dobierku s vykonáva-
cím poriadkom; 5. Dojednaniu o poštových poukážkach
s vykonávacím poriadkom a dodatkom o službe cestovných
poštových bonov; 6. Dojednaniu o poštových prevodoch
s vykonávacím poriadkom; 7. Dojednaniu o poštových prí-
kazoch s vykonávacím poriadkom; 8. Dojednaniu o pred-
plácaní novín a časopisov poštou s vykonávacím poriad-
kom. Dohovor a Dojednania nadobudli účinnosť dňa
1. júla 1948.

15. septembra
– V mene ČSR bol v Ženeve podpísaný Protokol, ktorým sa

pozmeňuje časť II a článok XXVI Všeobecnej dohody
o clách a obchode, a časť I a článok XXIX Všeobecnej
dohody o clách a obchode.

19 4 9

4. mája
– V mene ČSR boli V Lake Success podpísané: 1. Protokol

doplňujúci Dohodu o potieraní obchodu s necudnými
publikáciami, podpísanú v Paríži dňa 4. mája 1910;
2. Protokol doplňujúci Medzinárodné dojednanie o zabez-
pečení účinnej ochrany proti zločinnému obchodu, zná-
memu pod názvom obchodu s dievčatami, podpísané
v Paríži dňa 18. mája 1904; 3. Medzinárodný dohovor
o potláčaní obchodu s dievčatami, podpísaný v Paríži dňa
4. mája 1910.

1. júla
– ČSR pristúpila k: 1. Dohovoru o povinnom invalidnom

poistení zamestnancov v priemyslových a obchodných pod-
nikoch a v slobodných povolaniach, ako i domáckych
robotníkov a osôb zamestnaných v domácnosti (č. 37);
2. Dohovoru o povinnom invalidnom poistení zamestnan-
cov v poľnohospodárskych podnikoch (č. 38); 3. Dohovoru
o povinnom poistení pre prípad smrti zamestnancov
v priemyslových a obchodných podnikoch a v slobodných
povolaniach, ako i domáckych robotníkov a osôb zamest-
naných v domácnosti (č. 39); 4. Dohovoru o povinnom
poistení pre prípad smrti zamestnancov v poľnohospodár-

skych podnikoch (č. 40); 5. Dohovoru o odškodnení nemocí
z povolania. Dohovory uvedené pod č. 1 – 4 boli prijaté
dňa 29. júna 1933 na 17. zasadaní Generálnej konferen-
cie Medzinárodnej organizácie práce, Dohovor uvedený
pod č. 5 bol prijatý dňa 21. júna 1934 na 18. zasadaní
Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie
práce. Pre ČSR nadobudli uvedené Dohovory platnosť
dňa 1. júla 1950.

12. augusta
– V mene ČSR boli na diplomatickej konferencii v Ženeve

podpísané: 1. Záverečný akt diplomatickej konferencie
zvolanej na vykonanie revízie Ženevského dohovoru zo dňa
27. júla 1929 o zlepšení osudu ranených a nemocných
v armádach v poli, Haagského dohovoru zo dňa 18.
októbra 1907 o prispôsobení zásad Ženevského dohovoru
zo dňa 6. júla 1906 na vojnu námornú a Dohovoru uzavre-
tého v Ženeve dňa 27. júla 1929 o zaobchádzaní s vojno-
vými zajatcami a na dojednanie dohovoru o ochrane civil-
ných osôb za vojny; 2. Ženevský dohovor o zlepšení osudu
ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených síl v poli;
3. Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených, nemoc-
ných a stroskotancov ozbrojených síl na mori; 4. Ženevský
dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami; 5. Ženev-
ský dohovor o ochrane civilných osôb za vojny. Českoslo-
vensko uplatnilo pri podpise Dohovorov uvedených pod
č. 2 a 3 výhrady k článku 10 každého z obidvoch Doho-
vorov, pri podpise Dohovoru uvedeného pod č. 4 uplat-
nilo výhrady k jeho článkom 10, 12 a 85, a pri podpise
Dohovoru uvedeného pod č. 5 uplatnilo výhrady k jeho
článkom 11 a 45. ČSR pristúpila k uvedeným dokumen-
tom dňa 19. decembra 1950. Pre ČSR nadobudli účin-
nosť dňa 19. júna 1951.

13. augusta
– V mene ČSR bol v Annecy podpísaný Protokol o pod-

mienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách
a obchode, dojednaný v Annecy.

19. septembra
– V Ženeve boli podpísané: 1. Dohovor o cestnej doprave;

2. Protokol o cestných znameniach a signáloch. ČSR bola
zmluvnou stranou uvedených dokumentov.

19 5 0

12. júna
– ČSR pristúpila k: 1. Dohovoru o odškodňovaní pracovných

úrazov v poľnohospodárstve, prijatému dňa 12. novembra
1921 na 3. zasadaní Generálnej konferencie Medziná-
rodnej organizácie práce; 2. Dohovoru o odškodnení pra-
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covných úrazov, prijatému dňa 10. júna 1925 na 7. zasa-
daní Generálnej konferencie Medzinárodnej organizá-
cie práce. Pre ČSSR nadobudli uvedené Dohovory plat-
nosť dňa 12. júna 1950; 3. Dohovoru o zavedení metód sta-
novenia minimálnych miezd, prijatému dňa 16. júna 1928
na 11. zasadaní Generálnej konferencie Medzinárodnej
organizácie práce; 4. Dohovoru o platených sprostredko-
vateľniach práce, prijatému dňa 29. júna 1933
na 17. zasadaní Generálnej konferencie Medzinárodnej
organizácie práce; 5. Dohovoru o zamestnávaní žien pod-
zemnými prácami v podzemí a baniach všetkého druhu,
prijatému dňa 21. júna 1935 na 19. zasadaní Generálnej
konferencie Medzinárodnej organizácie práce; 6. Doho-
voru o každoročnej platenej dovolenej, prijatému dňa 24.
júna 1936 na 20. zasadaní Generálnej konferencie
Medzinárodnej organizácie práce; 7. Dohovoru o nočnej
práci mladistvých zamestnaných v priemysle, prijatému
dňa 10. júla 1948 na 31. zasadaní Generálnej konferen-
cie Medzinárodnej organizácie práce; 8. Dohovoru
o organizácii služieb pre sprostredkovanie práce (č. 88);
9. Dohovoru o nočnej práci žien zamestnaných v priemysle
(č. 89). Dohovory uvedené pod č. 7, 8 a 9 boli prijaté
na 31. zasadaní Generálnej konferencie Medzinárodnej
organizácie práce. Všetky uvedené dokumenty nado-
budli pre ČSR platnosť dňa 12. júna 1951.

21. decembra
– ČSR pristúpila k Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu

genocídia, prijatému na III. Valnom zhromaždení Orga-
nizácie spojených národov, s výhradou k článku
a k článku XII dohovoru. Dohovor nadobudol platnosť
dňa 12. januára 1951.

19 5 1

8. júla
– Podľa uznesenia vlády ČSR zo dňa 3. júla 1951 sa začal

vykonávať Protokol ku Všeobecnej dohode o clách
a obchode, dojednaný v Torquay dňa 21. apríla 1951.

19 5 3

31. marca
– V mene ČSR bol v New Yorku podpísaný Dohovor o poli-

tických právach žien, schválený na VII. zasadaní Valného
zhromaždenia OSN dňa 31. marca 1953. Pri podpise
Dohovoru ČSR uplatnila výhrady k jeho článkom VII
a IX . Dohovor nadobudol platnosť deväťdesiaty deň
nasledujúci po dni uloženia šiestej listiny o ratifikácii

alebo o prístupe. ČSR pristúpila k Dohovoru (s výhra-
dami uplatnenými pri jeho podpise) dňa 6. apríla 1955.

29. júna
– Prezident ČSR ratifikoval nasledovné medzinárodné

akty, dojednané dňa 11. júla 1952 na XIII. Svetovom
poštovom kongrese v Bruseli: 1. Svetový poštový dohovor
so záverečným protokolom, vykonávacím poriadkom
a ustanoveniami o leteckých listových zásielkach so záve-
rečným protokolom; 2. Dojednanie o cenných listoch a cen-
ných škatuliach so záverečným protokolom a vykonávacím
poriadkom; 3. Dojednanie o poštových poukážkach
a poštových cestovných bonoch s vykonávacím poriadkom;
4. Dojednanie o zásielkach na dobierku s vykonávacím
poriadkom. Uvedené dokumenty nadobudli účinnosť
dňa 1. júla 1953.

19 5 5

2. mája  
– V mene ČSR bola podpísaná Dohoda o sprostredkovaní

výsledkov atómového výskumu v oblasti civilnej výroby,
dojednaná medzi ZSSR, ČĽR, ČSR, NDR, PĽR a RĽR.

18. júna
– ČSR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru o voľnom

okraji námorných lodí, dojednanému v Londýne dňa 5.
júla 1930. Pre ČSR nadobudol Dohovor platnosť dňa 18.
septembra 1955.

7. septembra
– ČSR pristúpila k Dohovoru o výsadách a imunitách Orga-

nizácie Spojených národov, schválenému Valným zhro-
maždením OSN dňa 13. februára 1946, s výhradou
k par. 30 uvedeného Dohovoru. Pre ČSR Dohovor nado-
budol platnosť dňa 7. septembra 1955.

9. novembra 
– ČSR pristúpila k Pravidlám o zabránení zrážok na mori,

schváleným na medzinárodnej konferencii o bezpeč-
nosti života na mori, konanej od 23. apríla 1948
do 10. júna 1948 v Londýne. Zmienené pravidlá sa začali
používať odo dňa 1. januára 1954.

27. decembra
– V mene ČSR bol podpísaný Dohovor o zriadení Medziná-

rodnej organizácie pre legálnu metronómiu, dojednaný
v Paríži dňa 12. októbra 1955. Dohovor nadobudol plat-
nosť dňa 28. mája 1958.
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19 5 6   

12. januára
– ČSR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru o uľahčení

dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu,
dohodnutému v Ženeve dňa 7. novembra 1952. Pre ČSR
nadobudol Dohovor účinnosť dňa 11. februára 1956.

20. – 26. marca  
– V Moskve sa za účasti vládnych delegácií AĽR, BĽR,

ČSR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RĽR a ZSSR konala kon-
ferencia o vytvorení Spojeného ústavu jadrových výsku-
mov. Na záver konferencie (26. marca) bola podpísaná
Dohoda o vytvorení Spojeného ústavu jadrových výskumov
so sídlom v ZSSR (v Dubne, Moskovská oblasť). V sep-
tembri 1956 bola za člena Spojeného ústavu prijatá
VDR a v júni 1976 Kubánska republika, avšak na čin-
nosti tohto vedecko-výskumného strediska sa už pred-
tým prestala podieľať AĽR a ČĽR.

27. marca
– ČSR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru nahrádzajú-

cemu Dohovor o medzinárodnom chladiarenskom ústave,
dojednaný dňa 21. júna 1920 a pozmenený dňa 31. mája
1937, uzavretému dňa 1. decembra 1954 v Paríži.
Pre ČSR nadobudol Dohovor platnosť dňa 27. marca
1956.

17. apríla
– ČSR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru o telekomu-

nikáciách, dojednanému dňa 22. decembra 1952 v Bue-
nos Aires, s výhradou k článku XII Dohovoru. Pre ČSR
nadobudol Dohovor platnosť dňa 17. apríla 1956.

28. júna
– Príslušní rezortní ministri AĽR, BĽR, ČĽR, ČSR, KĽDR,

MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RĽR, VDR a ZSSR prijali
na konferencii v Sofii uznesenie o zriadení Organizácie
pre spoluprácu železníc uvedených štátov. V máji 1966 pri-
stúpila k Organizácii Kubánska republika, na druhej
strane sa na činnosti Organizácie postupne prestala
podieľať AĽR.

26. októbra  
– V mene ČSR boli v New Yorku podpísané Stanovy

medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, vypraco-
vané na medzinárodnej konferencii v New Yorku dňa
26. októbra 1956. ČSR sa stala účastníkom Stanov dňa
5. júla 1957. Stanovy nadobudli platnosť dňa 29. júla
1957.

19 5 7  

21. februára
– ČSR pristúpila k Protokolu o niektorých zmenách Doho-

voru o medzinárodnom civilnom letectve a k Protokolu
o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
spísaných v Montreale dňa 14. júna 1954. Vo vzťahu
k ČSR nadobudli uvedené dokumenty účinnosť dňa
21. februára 1957.

27. marca
– V Berlíne bol podpísaný Protokol medzi ČSR a PĽR

a NDR o vytýčení štátnej hranice medzi ČSR, PĽR a NDR
a o udržiavaní jestvujúcich pohraničných znakov.

25. júna
– ČSR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru o bezpeč-

nosti ľudského života na mori, dojednanému v Londýne
dňa 10. júna 1948. Pre ČSR nadobudol Dohovor platnosť
dňa 25. júna 1957.

30. októbra
– ČSR pristúpila k: 1. Dohovoru o rovnakom odmeňovaní

pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty, pri-
jatému dňa 29. júna 1951 na 34. zasadaní Generálnej
konferencie Medzinárodnej organizácie práce; 2. Doho-
voru o nútenej alebo povinnej práci (č. 29), prijatému dňa
28. júna 1930 na 14. zasadaní Generálnej konferencie
Medzinárodnej organizácie práce. Pre ČSR nadobudli
uvedené Dohovory platnosť dňa 30. októbra 1958.

6. decembra
– ČSR pristúpila k Dohovoru na ochranu kultúrnych statkov

za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k nemu, podpísa-
nému v Haagu dňa 14. mája 1954. Pre ČSR Dohovor
nadobudol platnosť dňa 6. marca 1958.

16. decembra
– Dohodou medzi ministrami riadiacimi rezorty spojov

AĽR, BĽR, ČĽR, ČSR, KĽDR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR,
RĽR, VDR a ZSSR bola zriadená Organizácia pre spolu-
prácu socialistických štátov v odvetví spojov. V júli 1965
k Organizácii pristúpila Kubánska republika, ale na čin-
nosti Organizácie sa postupne prestala podieľať AĽR
a ČĽR.

19 5 8  

10. júna
– V mene ČSR bol podpísaný Dohovor o uznaní a výkone

cudzích rozhodcovských nálezov, dojednaný na konferen-
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cii OSN o medzinárodnej obchodnej arbitráži v New
Yorku dňa 10. júna 1958. Vláda ČSR schválila Dohovor
dňa 17. septembra 1958 a pre ČSR nadobudol účinnosť
dňa 10. októbra 1959.

3. októbra
– ČSR pristúpila k Dohovoru o vymáhaní výživného

v cudzine, podpísanému v New Yorku dňa 20. júna 1956.
Pre ČSR nadobudol Dohovor platnosť dňa 2. novembra
1958.

3. decembra 
– Na X. zasadaní Generálnej konferencie Organizácie

Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu v Paríži
boli prijaté: 1. Dohovor o výmene oficiálnych publikácií
a vládnych dokumentov medzi štátmi; 2. Dohovor o medzi-
národnej výmene publikácií. Pre ČSSR, ktorá pristúpila
k uvedeným Dohovorom, nadobudli platnosť dňa
29. novembra 1964.

19 5 9   

20. apríla
– Bol prijatý Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trest-

ných veciach.

22. júna
– Prezident republiky ratifikoval Svetový poštový dohovor

a dojednania, schválené v Ottawe dňa 31. októbra 1957.
Uvedené dokumenty nadobudli účinnosť dňa 1. apríla
1959.

6. októbra
– ČSR pristúpila k Všeobecnému dohovoru o autorskom

práve a k Protokolom č. 2 a č. 3. Pre ČSR nadobudol
Dohovor a Protokoly č. 2 a č. 3 platnosť dňa
6. januára 1960.

14. decembra
– V Sofii bola podpísaná Dohoda o medzinárodnej priamej

združenej preprave tovaru železnice – voda (MŽVS)
medzi vládami BĽR, ČSR, MĽR, NDR, PĽR, RĽR a ZSSR.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 2. augusta 1960.

19. decembra     
– Zástupcovia vlád ČSSR, MĽR, NDR, PĽR a ZSSR podpí-

sali v Moskve dohodu o spoločnej výstavbe ropovodu
Družba. Výstavba sa realizovala v rokoch 1960 – 1965,
práce súvisiace so zdvojením niektorých hlavných úse-
kov pokračovali aj v 70. a v 80. rokoch minulého storo-
čia.

19 6 0  

12. mája
– ČSR pristúpila k: 1. Dohode o prijatí jednotných podmie-

nok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájom-
nom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových
vozidiel, dojednanej v Ženeve dňa 20. marca 1958,
s výhradou, že sa nepokladá za viazanú ustanovením
článku 10 Dohody. Pre ČSSR Dohoda nadobudla plat-
nosť dňa 10. júla 1960; 2. Európskemu dohovoru o cest-
ných značkách, prijatému v Ženeve dňa 13. decembra
1957, s výhradou, že sa nepokladá za viazanú ustanove-
ním článku 14 Dohovoru. Pre ČSSR Dohovor nadobudol
platnosť dňa 10. augusta 1960.

28. mája
– V Bukurešti bola podpísaná Dohoda medzi vládami ČSR,

NDR, PĽR a RĽR o hospodárskej spolupráci pri výstavbe
celulózky v Braile.

21. októbra
– ČSSR pristúpila k: 1. Nicejskej dohode o medzinárodnom

triedení výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú tová-
renské a obchodné známky, podpísanej v Nice dňa
15. júna 1957. Pre ČSSR nadobudla Dohoda platnosť
dňa 8. apríla 1961; 2. Madridskej dohode o medzinárod-
nom zápise továrenských alebo obchodných známok
zo dňa 14. apríla 1891, revidovanej v Bruseli dňa
14. decembra 1900, vo Washingtone dňa 2. júna 1911,
v Haagu dňa 6. novembra 1925, v Londýne dňa 2. júna
1934 a v Nice dňa 15. júna 1957. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 15. decembra 1966.

19 6 1  

11. augusta
– ČSSR pristúpila k: 1. Parížskemu dohovoru na ochranu

priemyslového vlastníctva zo dňa 20. marca 1883, revido-
vanému v Bruseli dňa 14. decembra 1900, vo Washing-
tone dňa 2. júna 1911, v Haagu dňa 6. novembra 1925
a v Lisabone dňa 31. októbra 1958. Pre ČSSR nadobudol
Dohovor platnosť dňa 4. januára 1962; 2. Madridskej
dohode o potláčaní falošných alebo klamavých údajov
o pôvode tovaru, ktorá bola revidovaná dňa 31. októbra
v Lisabone. Pre ČSSR i ostatných signatárov nadobudla
Dohoda platnosť dňa 1. júna 1963; 3. Lisabonskej dohode
o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnému zápisu
a Vykonávaciemu poriadku. Pre ČSSR i ostatných signa-
tárov nadobudla Dohoda platnosť dňa 25. septembra
1966.
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31. augusta  
– ČSSR pristúpila k: 1. Dohode o voľnom mori, podpísanej

v Ženeve dňa 29. apríla 1958. Dohoda nadobudla plat-
nosť dňa 30. septembra 1962; 2. Dohode o pevninskej plyt-
čine, dojednanej v Ženeve dňa 29. apríla 1958. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 10. júna 1964; 3. Dohovoru
o pobrežných vodách, dojednanému v Ženeve dňa
29. apríla 1958. Dohovor nadobudol platnosť dňa
12. augusta 1964; 4. Colnému dohovoru o medzinárodnej
doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR).
Pre ČSSR nadobudol Dohovor platnosť dňa
29. novembra 1961.

19 6 2  

28. marca
– V mene ČSSR boli podpísané: 1. Colný dohovor o uľah-

čení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo
na použitie na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach či pri
podobných príležitostiach, dojednaný v Bruseli dňa
6. októbra 1960. Dohovor nadobudol platnosť dňa
13. júla 1962; 2. Colný dohovor o dočasnom dovoze zaria-
denia potrebného na výkon povolania, dojednaný v Bru-
seli dňa 6. októbra 1960. Dohovor nadobudol platnosť
dňa 1. júla 1963.

5. apríla
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o štátnom občianstve vyda-

tých žien, dojednanému v New Yorku dňa 20. februára
1957. Pre ČSSR nadobudol platnosť dňa 4. júla 1962.

4. mája
– ČSSR pristúpila k Colnému dohovoru o dočasnom dovoze

obalov, dojednanému v Bruseli dňa 6. októbra 1960.
Pre ČSSR nadobudol Dohovor platnosť dňa 5. augusta
1962.

31. mája
– ČSSR pristúpila k: 1. Colnému dohovoru o kontajneroch;

2. Európskemu dohovoru o colnom prejednávaní paliet
v medzinárodnej doprave. Vo vzťahu k ČSSR nadobudli
obidva Dohovory platnosť dňa 29. augusta 1962.

2. júla
– ČSSR pristúpila k: 1. Dohovoru o zdanení cestných vozi-

diel používaných pri medzinárodnej preprave cestujúcich,
dojednanému v Ženeve dňa 14. decembra 1956, s výhra-
dou k článku 9 obsahujúcemu ustanovenie o riešení spo-
rov; 2. Dohovoru o zdanení cestných vozidiel na súkromné
používanie v medzinárodnej doprave, dojednanému
v Ženeve dňa 18. mája 1958, s výhradou k článku 10

obsahujúcemu ustanovenie o riešení sporov; 3. Doho-
voru o zdanení cestných vozidiel používaných pri medziná-
rodnej preprave tovaru, dojednanému v Ženeve dňa
14. decembra 1956, s výhradou k článku 9 obsahujú-
cemu ustanovenie o riešení sporov. Vo vzťahu k ČSSR
nadobudli Dohovory platnosť dňa 30. septembra 1962.

5. júla
– V Berlíne bola dojednaná medzi vládami BĽR, ČSSR,

MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RĽR a ZSSR Dohoda o spolu-
práci a vzájomnej pomoci v colných otázkach. Pre ČSSR
nadobudla Dohoda platnosť dňa 14. augusta 1963.

25. júla
– V mene ČSSR bola v Moskve podpísaná Dohoda o zria-

dení Centrálnej dispečerskej organizácie prepojených
energetických systémov Bulharskej ľudovej republiky,
Československej socialistickej republiky, Maďarskej ľudovej
republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudo-
vej republiky, Rumunskej ľudovej republiky a Západoukra-
jinskej energetickej sústavy ZSSR. Pre ČSSR nadobudla
Dohoda platnosť dňa 25. júla 1962.

1. augusta
– ČSSR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru o telekomu-

nikáciách, dojednanému v Ženeve dňa 21. augusta 1959.
Vo vzťahu k ČSSR nadobudol Dohovor platnosť dňa
1. decembra 1962.

25. októbra
– Výmenou nót boli v Prahe uzavreté dohody medzi ČSSR

a Dánskym kráľovstvom, Nórskym kráľovstvom a Švéd-
skym kráľovstvom o vzájomnom oslobodení leteckých pod-
nikov od zdanenia.

21. decembra
– ČSSR pristúpila k: 1. Colnému dohovoru o karnetoch

E. C. S. pre obchodné vzorky, dojednanému dňa 1. marca
1956 v Bruseli. Vo vzťahu k ČSSR nadobudol Dohovor
platnosť dňa 3. marca 1963; 2. Colnému dohovoru o kar-
nete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru, dojedna-
nému v Bruseli dňa 6. decembra 1961. Pre ČSSR i ostat-
ných signatárov Dohovor nadobudol platnosť dňa
30. júla 1963.

19 6 3   

24. mája
– ČSSR pristúpila k Viedenskému dohovoru o diplomatic-

kých stykoch, podpísanému vo Viedni dňa 18. apríla
1961. Dohovor nadobudol platnosť dňa 25. apríla 1964.
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8. októbra
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o výsadách a imunitách

Dunajskej komisie, podpísanému v mne ČSSR v Buda-
pešti dňa 13. februára 1963. Vo vzťahu k ČSSR nadobu-
dol Dohovor platnosť dňa 28. januára 1964.

13. októbra
– ČSSR pristúpila k Európskemu dohovoru o obchodnej

arbitráži, podpísanému v mene ČSSR v Ženeve dňa 21.
apríla 1961. Pre ČSSR nadobudol Dohovor platnosť dňa
11. februára 1964.

14. októbra 
– ČSSR pristúpila k Zmluve o zákaze pokusov s jadrovými

zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou,
dohodnutej predstaviteľmi ZSSR, USA a Veľkej Británie
a podpísanej v Moskve dňa 5. augusta 1963. Zmluva
nadobudla platnosť dňa 10. októbra 1963 a vo vzťahu
k ČSSR nadobudla platnosť dňa 14. októbra 1963.

22. októbra  
– V Moskve bola podpísaná Dohoda o mnohostrannom

zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o zriadení Medziná-
rodnej banky hospodárskej spolupráce. Zmluvnými stra-
nami Dohody boli vlády BĽR, ČSSR, MĽR, MoĽR, NDR,
PĽR, RĽR a ZSSR. Dohoda nadobudla platnosť dňa
18. mája 1964.

29. novembra
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o výmene oficiálnych publi-

kácií a vládnych dokumentov medzi štátmi a k Dohovoru
o medzinárodnej výmene publikácií. Uvedené dokumenty
boli dojednané na X. zasadaní Generálnej konferencie
OSN pre výchovu, vedu a osvetu v Paríži dňa
3. decembra 1958. Pre ČSSR nadobudli Dohovory plat-
nosť dňa 29. novembra 1964.

4. decembra
– ČSSR pristúpila k: 1. Medzinárodnému dohovoru o pre-

prave tovaru po železniciach (CIM); 2. Medzinárodnému
dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín
po železniciach (CIV); 3. Dodatkovému protokolu k obid-
vom dohovorom. Uvedené dokumenty boli v mene ČSSR
podpísané v Berne dňa 25. februára 1961. Pre ČSSR
nadobudli platnosť dňa 1. januára 1965.

21. decembra
– V Bukurešti bola podpísaná Dohoda o vytvorení a prevá-

dzke spoločného parku nákladných vozňov medzi vládami
BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, RĽR a ZSSR. Dohoda nado-
budla platnosť dňa 20. augusta 1964.

19 6 4  

21. januára   
– ČSSR pristúpila k: Dohovoru o diskriminácii (zamestna-

nie a povolanie) (č. 111), prijatému dňa 25. júna 1958
na 42. zasadaní Generálnej konferencie Medzinárodnej
organizácie práce; Dohovoru o ochrane pracovníkov pred
ionizujúcim žiarením (č. 115), prijatému dňa 22. júna
1960 na 44. zasadaní Generálnej konferencie Medziná-
rodnej organizácie práce; Dohovoru o slobode združova-
nia a ochrane práva odborovo sa organizovať (č. 87), pri-
jatému dňa 9. júla 1948 na 31. zasadaní Generálnej kon-
ferencie Medzinárodnej organizácie práce; Dohovoru
o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne
vyjednávať (č. 98), prijatému dňa 1. júla 1949 na 32. zasa-
daní Generálnej konferencie Medzinárodnej organizá-
cie práce; Dohovoru o metódach stanovenia minimálnych
miezd v poľnohospodárstve (č. 99), prijatému dňa 28. júna
1951 na 34. zasadaní Generálnej konferencie Medziná-
rodnej organizácie práce. Pre ČSSR nadobudli Doho-
vory platnosť dňa 21. januára 1965.

20. marca
– ČSSR pristúpila k Jednotnému dohovoru o omamných lát-

kach, dojednanému v New Yorku dňa 31. marca 1961.
Dohovor nadobudol platnosť dňa 13. decembra 1964.

25. apríla
– Zmocnenci ČSSR, BĽR, MĽR. NDR a PĽR podpísali

v Moskve Dohodu o zriadení Organizácie pre spoluprácu
v priemysle valivých ložísk. Pre ČSSR nadobudla Dohoda
platnosť dňa 2. decembra 1964.

13. mája
– ČSSR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru o ochrane

výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a roz-
hlasových organizácií, dojednanému v Ríme dňa
26. októbra 1961, s výhradami k článku 16 odst. 1) pís-
meno a) bod III). Vo vzťahu k ČSSR Dohovor nadobudol
platnosť dňa 14. augusta 1964.

15. júla
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládami ČSSR,

MĽR a PĽR o zriadení organizácie pre spoluprácu v hut-
níctve železa a Štatút organizácie pre spoluprácu v hut-
níctve železa „Intermetall“. Pre ČSSR nadobudla Dohoda
a Štatút platnosť dňa 2. novembra 1964.
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19 6 5

5. marca
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o súhlase k manželstvu, naj-

nižšom veku na uzavretie manželstva a registrácii manžel-
stva, dojednanému v New Yorku dňa 10. decembra 1962.
Pre ČSSR nadobudol Dohovor platnosť dňa 3. júna
1965.

4. septembra
– ČSSR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru uzavre-

tému v Bruseli dňa 15. júla 1914 medzi Belgickom, Nemec-
kom, Francúzskom a Talianskom za účelom stanovenia
jednotných pravidiel pre vzájomné uznávanie úradných
značiek pri skúškach palebných zbraní. Prístup ČSSR
k Dohovoru nadobudol platnosť dňa 4. septembra 1965.

23. septembra
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o zriadení Rady pre colnú

spoluprácu, podpísanému v Bruseli dňa 15. decembra
1950. Pri prístupe k Dohovoru bolo vydané vyhlásenie,
že ČSSR sa necíti viazaná článkom XIV Dohovoru a že
výsady stanovené v oddiele VI Prílohy k Dohovoru budú
československou stranou poskytované v tom rozsahu,
v akom sa v ČSSR priznávajú ostatným medzinárodným
organizáciám. Vo vzťahu k ČSSR nadobudol Dohovor
platnosť dňa 23. septembra 1965.

18. novembra
– V Prahe bol podpísaný Dohovor o colnom prejednávaní

medzinárodných prepráv nákladov uskutočňovaných auto-
mobilovou dopravou (Dohovor AGT). Dohovor nadobu-
dol platnosť dňa 17. februára 1966.

19 6 6  

11. augusta
– Vo vzťahu k ČSSR nadobudol platnosť Dohovor o civil-

nom konaní, podpísaný v Haagu dňa 1. marca 1954.

8. septembra
– Národné zhromaždenie ČSSR vyslovilo súhlas s Dodat-

kovým dohovorom k Medzinárodnému dohovoru o pre-
prave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach
(CIV) zo dňa 25. februára 1961, týkajúcim sa zodpoved-
nosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich. Pre-
zident republiky ratifikoval Dodatkový dohovor s výhra-
dou k jeho článku 1 § 2. Dodatkový protokol nadobudol
platnosť dňa 1. januára 1973. Prezident republiky ratifi-
koval aj Protokoly A a B; Protokol A nadobudol platnosť

dňa 1. januára 1972, Protokol B nadobudol platnosť dňa
1. júla 1972.

19. decembra
– ČSSR pristúpila k Dohode o uľahčení medzinárodnej

námornej dopravy, dojednanej dňa 9. apríla 1965 v Lon-
dýne. Dohoda nadobudla platnosť dňa 6. marca 1967.

29. decembra
– ČSSR pristúpila k: 1. Dohovoru o výsadách a imunitách

medzinárodných odborných organizácií, schválenému
Valným zhromaždením OSN v New Yorku dňa
21. novembra 1947, s výhradou, že ČSSR sa necíti via-
zaná ustanoveniami oddielu 24 a 32 Dohovoru.
Vo vzťahu k ČSSR Dohovor nadobudol platnosť dňa
29. novembra 1966; 2. Medzinárodnému dohovoru
o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, prija-
tému rezolúciou Valného zhromaždenia OSN dňa
21. decembra 1965. Dohovor nadobudol platnosť dňa
4. januára 1969.

19 6 7  

8. marca
– ČSSR pristúpila k Dodatkovému protokolu k Dohovoru

o colných úľavách pre turistiku, vzťahujúcemu sa na dovoz
turistických propagačných dokumentov a materiálov, pod-
písanému v New Yorku dňa 4. júna 1954. Pre ČSSR
nadobudol Dodatkový protokol platnosť dňa 6. júna
1967.

Máj 
– ČSSR pristúpila k Zmluve o zásadách činnosti štátov pri

výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane
Mesiaca a iných nebeských telies, prijatej rezolúciou Val-
ného zhromaždenia OSN dňa 19. decembra 1966.
Zmluva nadobudla platnosť dňa 10. októbra 1967.

2. júna
– ČSSR pristúpila k Dohode o právnom postavení a úľavách

medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku
spoluprácu, uzavretej vo Varšave dňa 9. septembra 1966.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 20. augusta 1967. Prí-
stupom k Dohovoru sa ČSSR zaviazala vykonávať jeho
ustanovenia voči: Medzinárodnej organizácii práce;
Organizácii spojených národov pre výchovu, vedu a kul-
túru; Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo;
Medzinárodnej zdravotníckej organizácii; Svetovej
poštovej únii; Medzinárodnej telekomunikačnej únii;
Svetovej meteorologickej organizácii a Medzivládnej
námornej poradnej organizácii.
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5. júla
– ČSSR pristúpila k: 1. Medzinárodnému dohovoru o bez-

pečnosti ľudského života na mori; 2. Pravidlám na zabrá-
nenie zrážkam na mori. Uvedené dokumenty boli dojed-
nané v Londýne dňa 17. júna 1960. Pre ČSSR nadobudol
Dohovor platnosť dňa 5. októbra 1967, Pravidlá sa
pre ČSSR stali záväznými dňa 5. júla 1967.

27. júla
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o zjednotení niektorých pra-

vidiel v medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou
osobou než zmluvným dopravcom, doplňujúcemu Varšav-
ský dohovor zo dňa 12. októbra 1929. Dohovor o zjedno-
tení niektorých pravidiel bol dojednaný v Guadalajare
dňa18. septembra 1961. Pre ČSSR nadobudol platnosť
dňa 25. októbra 1967.

8. augusta
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o tranzitnom obchode vnú-

trozemských štátov, dojednanému v New Yorku dňa 8.
júla 1965. Pre ČSSR nadobudol Dohovor platnosť dňa
7. septembra 1967.

19 6 8  

3. januára
– ČSSR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru o telekomu-

nikáciách, podpísanému v mene ČSSR v Montreux dňa
12. novembra 1965. Pre ČSSR nadobudol Dohovor plat-
nosť dňa 3. januára 1968.

7. februára
– ČSSR pristúpila k Dohode o výsadách a imunitách Medzi-

národnej agentúry pre atómovú energiu, schválenej
Radou guvernérov Medzinárodnej agentúry pre ató-
movú energiu vo Viedni dňa 1. júla 1959. Vo vzťahu
k ČSSR nadobudla Dohoda platnosť dňa
7. februára 1968.

11. marca
– V mene ČSSR boli podpísané: 1. Ženevský protokol z roku

1967 k Všeobecnej dohode o clách a obchode, dojednaný
v Ženeve dňa 30. júna 1967. Pre ČSSR nadobudol Proto-
kol platnosť dňa 11. marca 1968; 2. Dohoda o vykonávaní
článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode.
Vo vzťahu k ČSSR nadobudla Dohoda platnosť dňa
1. júla 1968.

12. apríla
– Pre ČSSR nadobudol platnosť Viedenský dohovor o kon-

zulárnych stykoch, podpísaný vo Viedni dňa
24. apríla 1963.

20. mája
– ČSSR pristúpila k Aktom Svetovej poštovej únie, dojedna-

ným vo Viedni dňa 10. júla 1964. Išlo o nasledovné akty:
Ústavu Svetovej poštovej únie; Svetový poštový dohovor;
Dojednanie o poštových balíkoch; Dojednanie o cenných
listoch a cenných škatuliach; Dojednanie o poštových
poukážkach a poštových cestovných bonoch; Dojednanie
o zásielkach na dobierku, s ich záverečnými protokolmi
a vykonávacími poriadkami. Pre ČSSR nadobudli Akty
platnosť dňa 20. mája 1968.

7. júna
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o minimálnom veku

pre prácu pod zemou v baniach (č. 123), prijatému
na 49. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej
organizácie práce dňa 22. júna 1965. Vo vzťahu k ČSSR
nadobudol Dohovor platnosť dňa 7. júna 1969.

1. júla
– Pre ČSSR nadobudla platnosť Dohoda o vykonávaní

článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode, podpí-
saná v Ženeve dňa 30. júna 1967.

7. októbra
– V mene ČSSR bol v New Yorku podpísaný: 1. Medziná-

rodný pakt o občianskych a politických právach; 2. Medzi-
národný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych
právach. Pre ČSSR nadobudli uvedené Pakty platnosť
dňa 23. marca 1976.

19 6 9   

18. februára
– ČSSR pristúpila k Dohode o pomoci kozmonautom a ich

návrate a o vrátení predmetov vypustených do kozmického
priestoru, prijatej rezolúciou Valného zhromaždenia
OSN dňa 19. decembra 1967. Pre ČSSR nadobudla
Dohoda platnosť dňa 18. februára 1969.

27. februára
– Dohodou medzi vládami BĽR, ČSSR, Kubánskej repu-

bliky, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR bolo zria-
dené Medzinárodné ústredie vedeckých a technických
informácií so sídlom v Moskve.
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16. júna
– ČSSR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru o náklado-

vej značke, dojednanému v Londýne dňa 5. apríla 1966.
Pre ČSSR nadobudol Dohovor platnosť dňa 16. sep-
tembra 1969.

17. júla
– Dohodou podpísanou v Moskve medzi BĽR, ČSSR, MĽR,

PĽR a ZSSR bola zriadená medzištátna ekonomická orga-
nizácia členských štátov RVHP pre spoluprácu v oblasti
malotonážnej chemickej produkcie Interchim. Pre ČSSR
nadobudla dohoda platnosť dňa 20. júla 1970. V roku
1977 k dohode pristúpila RSR, v roku 1973 SFRJ a v roku
1978 Kubánska republika.

22. júla
– ČSSR pristúpila k Zmluve o nešírení jadrových zbraní, pri-

jatej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN dňa
12. júna 1968. Zmluva nadobudla platnosť dňa
5. marca 1970.
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4. februára
– ČSSR pristúpila k Colnému dohovoru týkajúcemu sa

dočasného dovozu vedeckého materiálu, podpísanému
v Bruseli dňa 11. júna 1968. Pre ČSSR nadobudol Doho-
vor platnosť dňa 4. mája 1970.

6. mája
– V mene ČSSR bol v Bruseli podpísaný Dohovor o vzájom-

nom uznávaní skúšobných značiek ručných strelných
zbraní, dojednaný v Bruseli dňa 1. júna 1969. Vo vzťahu
k ČSSR Dohovor nadobudol platnosť dňa 20. mája 1972.

10. júla
– V Moskve bola podpísaná Dohoda o zriadení Medziná-

rodnej investičnej banky, ktorej zakladajúcimi členskými
štátmi sa stali BĽR, ČSSR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR
a ZSSR. MIB zahájila činnosť dňa 1. januára 1971.
V januári 1971 bola za člena banky prijatá RSR, v roku
1972 Kubánska republika a v roku 1977 VSR.

4. augusta
– ČSSR pristúpila k Locarnskej dohode o zriadení medziná-

rodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpí-
sanej v Locarne dňa 8. októbra 1968. Pre ČSSR i ostat-
ných signatárov nadobudla Dohoda platnosť dňa
27. apríla 1971.

13. augusta
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o nepremlčateľnosti vojno-

vých zločinov a zločinov proti ľudskosti, prijatému v New
Yorku dňa 26. novembra 1968. Platnosť nadobudol dňa
11. novembra 1970.

22. septembra
– ČSSR pristúpila k: 1. Dohovoru o zriadení Svetovej organi-

zácie duševného vlastníctva, prijatému v Štokholme dňa
14. júla 1967. Vo vzťahu k ČSSR nadobudol Dohovor
platnosť dňa 22. decembra 1970; 2. Parížskemu dohovoru
na ochranu priemyselného vlastníctva zo dňa 20. marca
1883, v znení dojednanom v Štokholme dňa 14. júla
1967. Pre ČSSR nadobudlo revidované znenie Dohovoru
platnosť dňa 29. decembra 1970; 3. Madridskej dohode
o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných
známok zo dňa 14. apríla 1891, v znení dojednanom
v Štokholme dňa 14. júla 1967. Pre ČSSR nadobudlo
revidované znenie Dohody platnosť dňa 29. decembra
1970; 4. Lisabonskej dohode na ochranu označení pôvodu
a o ich medzinárodnom zápise zo dňa 31. októbra 1958,
v znení dojednanom v Štokholme dňa 14. júla 1967.
Vo vzťahu k ČSSR i ostatným signatárom nadobudlo
revidované znenie Dohody platnosť dňa 31. októbra
1973; 5. Nicejskej dohode o medzinárodnom triedení
výrobkov a služieb na účely zápisu známok zo dňa
15. mája 1957, v znení dojednanom v Štokholme dňa
14. júla 1967. Pre ČSSR nadobudlo revidované znenie
Dohody platnosť dňa 29. decembra 1970; 6. Dodatko-
vému zneniu k Madridskej dohode o potláčaní falošných
alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo dňa 14. apríla
1891, v znení dojednanom v Štokholme dňa 14. júla
1967. Pre ČSSR nadobudlo Dodatkové znenie platnosť
dňa 29. decembra 1970.

24. septembra
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o uznaní a vykonateľnosti

rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom, podpísa-
nému v Haagu dňa 15. apríla 1958. Zo strany ČSSR začal
Dohovor nadobúdať účinnosť dňa 29. decembra 1970.

5. decembra
– V mene ČSSR bola v Berlíne podpísaná Dohoda o všeo-

becných podmienkach medzinárodných prepráv cestujú-
cich autobusmi. Pre ČSSR i ostatných signatárov nado-
budla Dohoda platnosť dňa 3. septembra 1971.

18. decembra
– V Moskve bol medzi vládami BĽR, ČSSR, MĽR, MoĽR,

NDR, PĽR, RSR a ZSSR podpísaný Protokol o zmenách
Dohody o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných
rubľoch a o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej
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spolupráce, podpísanej v Moskve dňa 22. októbra 1963.
Protokol nadobudol platnosť dňa 28. júna 1973.

19 7 1  

27. mája
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o liečebno preventívnej staro-

stlivosti a dávkach v nemoci (č. 130), prijatému dňa
25. júna 1969 na 53. zasadaní Generálnej konferencie
Medzinárodnej organizácie práce. Pre ČSSR nadobudol
Dohovor platnosť dňa 27. mája 1972.

15. novembra  
– V Moskve bola medzi vládami BĽR, ČSSR, Kubánskej

republiky, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR podpí-
saná Dohoda o utvorení medzinárodnej sústavy a Organi-
zácie kozmických telekomunikácií „Intersputnik“. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 12. júla 1972.

3. decembra       
– V Budapešti boli podpísané: 1. Dohoda o zavedení jed-

notného kontajnerového dopravného systému. Zmluvnými
stranami Dohody boli vlády BĽR, ČSSR, MĽR, MoĽR,
NDR, PĽR a ZSSR. Dohoda nadobudla platnosť dňa
26. januára 1973; 2. Dohoda o spolupráci v námornej
obchodnej plavbe. Zmluvnými stranami Dohody boli
vlády BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 17. júna 1973.
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11. januára
– ČSSR pristúpila k Zmluve o zákaze umiestňovania jadro-

vých zbraní a iných zbraní hromadného ničenia na dne
morí a oceánov a v jeho podzemí, prijatej rezolúciou Val-
ného zhromaždenia OSN dňa 7. decembra 1970. Zmluva
nadobudla platnosť dňa 18. mája 1972.

22. februára
– V mene vlád BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR a ZSSR bola

vo Varšave podpísaná Dohoda o zriadení medzinárod-
ného hospodárskeho združenia pre jadrovú prístrojovú
techniku „Interatominstrument“. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 1. februára 1973.

6. apríla
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o potlačení protiprávneho

zmocnenia sa lietadiel, podpísanému v Haagu dňa
16. decembra 1970. Pre ČSSR nadobudol Dohovor plat-
nosť dňa 6. mája 1972.

26. mája
– V Moskve bol podpísaný Dohovor o riešení občiansko-

právnych sporov vznikajúcich zo vzťahov hospodárskej
a vedecko-technickej spolupráce v rozhodcovskom konaní.
Zmluvnými stranami Dohovoru boli vlády BĽR, ČSSR,
MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR Pre ČSSR nadobu-
dol Dohovor platnosť dňa 2. augusta 1974.

7. júna  
– V Prahe bol podpísaný Dohovor o vzájomnom uznávaní

ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stred-
ných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o ude-
ľovaní vedeckých hodností a titulov. Zmluvnými stranami
Dohovoru boli vlády BĽR, ČSSR, Kubánskej republiky,
MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR. Dohovor nadobu-
dol platnosť dňa 30. januára 1975.

29. júna 
– ČSSR pristúpila k Dohode o rybolove vo vodách Dunaja,

dojednanej v Bukurešti dňa 29. januára 1958. Pre ČSSR
nadobudla Dohoda platnosť dňa 29. júna 1972.

19 7 3  

1. januára
– Pre ČSSR vstúpil do platnosti Protokol II týkajúci sa pre-

dĺženia doby platnosti Dodatkového dohovoru k Doho-
voru CIV z roku 1961 o zodpovednosti železníc
za usmrtenie a zranenie cestujúcich, podpísaného
v Berne dňa 26. februára 1966.

12. apríla
– V Moskve bola podpísaná Zmluva o právnej ochrane

vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov
a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej
a vedecko-technickej spolupráce. Zmluvnými stranami
Zmluvy boli vlády BĽR, ČSSR, Kubánskej republiky,
MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR Pre ČSSR Zmluva
nadobudla platnosť dňa 6. mája 1974.

30. apríla
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hro-

madenia zásob bakteriologických (biologických) a toxíno-
vých zbraní a o ich zničení, podpísanému v Londýne,
v Moskve a vo Washingtone dňa 10. apríla 1972. Doho-
vor nadobudol platnosť dňa 26. marca 1975.

21. júna
– V Moskve bola podpísaná Dohoda o technickej a inej

pomoci cestným vozidlám vykonávajúcim medzinárodnú
dopravu. Dohodu podpísali zástupcovia BĽR, ČSSR,
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MĽR, NDR, PĽR, RSR a Ruskej sovietskej federatívnej
socialistickej republiky. Dohoda nadobudla platnosť dňa
19. septembra 1973.

26. júna
– Na 58. zasadaní Generálnej konferencie Medzinárodnej

organizácie práce v Ženeve bol prijatý Dohovor Medziná-
rodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie
do zamestnania (č. 138). Dohovor nadobudol platnosť
dňa 19. júna 1976. Slovenská republika pristúpila
k dohovoru dňa 29. septembra 1997 a pre SR nadobudol
Dohovor platnosť dňa 29. septembra 1998.

28. júna
– V Moskve bola podpísaná Dohoda o právnom postavení

a úľavách Medzinárodného centra vedeckých a technic-
kých informácií. Zmluvnými strana Dohody boli BĽR,
ČSSR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR. Dohoda
nadobudla platnosť dňa 6. februára 1979.

10. augusta
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o potláčaní protiprávnych

činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, uzavre-
tému v Montreale dňa 23. septembra 1971, s výhradou
k článku 14 ods.1 Dohovoru. Vo vzťahu k ČSSR nadobu-
dol Dohovor platnosť dňa 9. septembra 1973.

13. decembra
– Dohodou podpísanou v Moskve medzi vládami BĽR,

ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, RSR, SFRJ a ZSSR bola zriadená
medzinárodná hospodárska organizácia Interatome-
nergo, určená na organizovanie kooperácie vo výrobe,
dodávok zariadení a na poskytovanie technickej pomoci
pri budovaní jadrových elektrární; Dohodou uzavretou
medzi vládami BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, RSR
a ZSSR bola zriadená medzinárodná hospodárska orga-
nizácia Interelektro. 13. októbra 1975 k nej pristúpila
SFRJ.

27. decembra
– V mene ČSSR bola podpísaná Colná dohoda o kontajne-

roch, uzavretá dňa 2. decembra 1972 v Ženeve. Pre ČSSR
i ostatných signatárov nadobudla platnosť dňa
6. decembra 1975.

28. decembra
– ČSSR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru o bezpeč-

nosti kontajnerov, dojednanému dňa 2. decembra 1972
v Ženeve. Pre ČSSR i ostatných signatárov Medziná-
rodný dohovor nadobudol platnosť dňa 8. sep-
tembra 1977.
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2. januára
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o ciachovaní lodí, dojedna-

nému v Ženeve dňa 15. februára 1966. Vo vzťahu k ČSSR
Dohovor nadobudol platnosť dňa 19. apríla 1975.

18. júna 
– ČSSR pristúpila k: 1. Novému Medzinárodnému dohovoru

o preprave tovaru po železniciach (CIM); 2. Novému
Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a ces-
tovnej batožiny po železniciach (CIV); 3. Dodatkovému
protokolu k obidvom dohovorom. Uvedené dokumenty
boli podpísané v Berne dňa 7. februára 1970 a platnosť
nadobudli dňa 1. januára 1975.

29. júna
– V Karl-Marx-Stadte bola podpísaná Dohoda o spoločnom

používaní kontajnerov v medzinárodnej doprave. Dohodu
podpísali vlády BĽR, ČSSR, Kubánskej republiky, MĽR,
MoĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR. Dohoda nadobudla plat-
nosť dňa 5. septembra 1976.

4. septembra 
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzi-

národnej cestnej nákladnej doprave (CMR), podpísanému
v Ženeve dňa 19. mája 1956. Vo vzťahu k ČSSR nadobu-
dol Dohovor platnosť dňa 3. decembra 1974.

11. októbra
– V mene ČSSR bol podpísaný Dohovor o zabránení a tres-

taní trestných činov proti osobám požívajúcim medziná-
rodnú ochranu vrátane diplomatických zástupcov, otvo-
rený na podpis v New Yorku dňa 14. decembra 1973.
Pre ČSSR i ostatných signatárov nadobudol Dohovor
platnosť dňa 20. februára 1977.
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17. marca
– V Budapešti bola podpísaná Dohoda o vytvorení Spoloč-

ného laboratória pre vrtné a tamponážne roztoky. Zmluv-
nými stranami Dohody boli BĽR, ČSSR, MĽR, NDR,
PĽR, RSR a ZSSR. Dohoda nadobudla platnosť dňa
20. januára 1976.

5. júla
– V Lipsku bola podpísaná Dohoda o unifikácii požiada-

viek na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov.
Dohodu uzavreli vlády BĽR, ČSSR, Kubánskej republiky,
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MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR. Pre ČSSR nado-
budla Dohoda platnosť dňa 2. októbra 1975.

15. júla
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o politike zamestnanosti

(č. 122), dojednanému na 48. zasadaní Generálnej kon-
ferencie Medzinárodnej organizácie práce. Vo vzťahu
k ČSSR nadobudol Dohovor platnosť dňa 15. júla 1976.

1. augusta
– Československá socialistická republika sa stala signatár-

skym štátom Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti
a spolupráci v Európe konanej v Helsinkách v dňoch
30. júla až 1. augusta 1975.

5. decembra
– ČSSR pristúpila k Európskej dohode o práci osádok vozi-

diel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR), dojednanej
v Ženeve dňa 1. júla 1970. Pre ČSSR nadobudla Dohoda
platnosť dňa 2. júna 1976.

23. decembra
– ČSSR pristúpila k Medzinárodnému paktu o občianskych

a politických právach a k Medzinárodnému paktu o hospo-
dárskych, sociálnych a kultúrnych právach, otvoreným
na podpis v New Yorku dňa 19. decembra 1966.
Pre ČSSR nadobudli uvedené dokumenty platnosť dňa
23. marca 1976.
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25. marca
– ČSSR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru o potlačení

a trestaní zločinu apartheidu, prijatému Valným zhro-
maždením OSN dňa 30. novembra 1973. Pre ČSSR
i ostatných signatárov nadobudol Dohovor platnosť dňa
18. júla 1976.

12. mája
– ČSSR pristúpila k: 1. Dohovoru o vykonávaní dôkazov

v cudzine v občianskych a obchodných veciach, dojedna-
nému v Haagu dňa 18. marca 1970 na XI. zasadaní Haag-
skej konferencie o medzinárodnom súkromnom práve;
2. Dohovoru o práve použiteľnom pre dopravné nehody,
dojednanému v Haagu dňa 4. mája 1971; 3. Dohovoru
o uznávaní rozvodov a zrušení manželského súžitia, dojed-
nanému v Haagu dňa 1. júna 1970; 4. Dohovoru o uzná-
vaní a výkone rozhodnutia o vyživovacej povinnosti, dojed-
nanému v Haagu na XII. zasadaní Haagskej konferencie
o medzinárodnom súkromnom práve dňa 2. októbra
1973. Dohovory uvedené pod č. 1, 2 a 3 nadobudli

pre ČSSR platnosť dňa 11. júla 1976, Dohovor uvedený
pod č. 4 nadobudol pre ČSSR platnosť dňa 1. augusta
1976.

24. mája
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o platenom študijnom voľne

(č. 140), prijatému na 59. zasadaní Generálnej konferen-
cie Medzinárodnej organizácie práce. Vo vzťahu k ČSSR
nadobudol Dohovor platnosť dňa 24. mája 1977.

7. júla
– Dohodou uzavretou medzi vládami BĽR, ČSSR, Kubán-

skej republiky, MĽR, NDR, PĽR a ZSSR bol zriadený
Medzinárodný vedecko-výskumný ústav problémov riade-
nia so sídlom v Moskve.

13. augusta 
– ČSSR pristúpila k Dohode o spolupráci pri výskume

a využívaní kozmického priestoru na mierové účely, podpí-
sanému v Moskve dňa 13. júla 1976. Vo vzťahu k ČSSR
i ostatným signatárom nadobudla Dohoda platnosť dňa
25. marca 1977.

8. septembra  
– Pre ČSSR nadobudol platnosť Dohovor o medzinárodnej

zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objektmi,
podpísaný v Londýne, v Moskve a vo Washingtone dňa
29. marca 1972.

1. októbra
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o osobitných misiách, podpí-

sanému v New Yorku dňa 8. decembra 1969. Pre ČSSR
i ostatných signatárov nadobudol Dohovor platnosť dňa
21. júna 1985.

18. decembra
– V Havane bola podpísaná Dohoda o vzájomnom uzná-

vaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumen-
tov na vynálezy a Vykonávacie predpisy k nej. Pre ČSSR
nadobudla Dohoda platnosť dňa 28. augusta 1978.
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14. februára
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o opatreniach na zákaz

a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu
vlastníctva kultúrnych statkov, podpísanému v Paríži dňa
14. novembra 1977. Pre ČSSR nadobudol Dohovor plat-
nosť dňa 14. mája 1977.

ČESKOSLOVENSKÁ ZAHRANIČNÁ POLITIKA 1973/1974/1975/1976/1977

229

216-237  11/26/07  10:30 AM  Str. 229



27. mája
– V Miškovci bola podpísaná Zmluva o zamedzení dvoji-

tého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb medzi
BĽR, ČSSR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR.
Pre ČSSR i ostatných signatárov nadobudla Zmluva
platnosť dňa 1. januára 1979.

26. júla
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o registrácii objektov vypuste-

ných do kozmického priestoru, otvorenému na podpis
v New Yorku dňa 14. januára 1975. Pre ČSSR nadobudol
Dohovor platnosť dňa 20. júla 1977.

28. júla
– ČSSR pristúpila k Štrasburskej dohode o medzinárodnom

patentovom triedení, podpísanej v Štrasburgu dňa
24. marca 1971. Pre ČSSR nadobudla Dohoda platnosť
dňa 3. augusta 1978.

31. augusta
– Vo Varšave bola podpísaná Trojstranná dohoda medzi

vládou ČSSR, Rakúskou spolkovou vládou a vládou PĽR
o zabezpečení a riadnom uskutočňovaní dodávok, tranzitu
a odberu elektrickej energie z Poľskej ľudovej republiky cez
územie ČSSR do Rakúskej republiky. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 2. augusta 1979.
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12. mája
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o zákaze vojenského alebo

akéhokoľvek iného nepriateľského použitia prostriedkov
meniacich životné prostredie, podpísanému dňa 18. mája
1977 v Ženeve. Pre ČSSR i ostatných signatárov nadobu-
dol Dohovor platnosť dňa 5. októbra 1978.

19. mája
– V Ulánbátare bola podpísaná Zmluva o zamedzení dvoji-

tého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi
ČSSR, BĽR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR. Zmluva
nadobudla platnosť dňa 1. januára 1979.

– V Berlíne bol podpísaný Dohovor o odovzdávaní osôb
odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu
v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi. Zmluvnými stra-
nami Dohovoru boli BĽR, ČSSR, Kubánska republika,
MĽR, MoĽR, NDR, PĽR a ZSSR. Pre ČSSR nadobudol
Dohovor platnosť dňa 25. septembra 1980.

– V Moskve bol podpísaný Dohovor o odovzdávaní a využí-
vaní údajov diaľkového prieskumu Zeme z kozmického
priestoru. Zmluvnými stranami Dohovoru sa stali ČSSR,
BĽR, Kubánska republika, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR

a ZSSR. Dohovor nadobudol platnosť dňa 21. augusta
1979.

1. augusta
– ČSSR pristúpila k medzištátnej ekonomickej organizácii

Agromaš, zriadenej dohodou medzi vládami BĽR a MĽR
dňa 16. decembra 1964. Pred pristúpením ČSSR sa
zmluvnými stranami pôvodne dvojstrannej dohody stali
ZSSR (28. mája 1969), NDR (1. januára 1973) a PĽR (1.
januára 1977).

13. septembra  
– ČSSR pristúpila k novej revízii Niceskej dohody o medzi-

národnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu zná-
mok zo dňa 15. júna 1957, revidovanej v Štokholme dňa
14. júla 1967 a dojednanej v Ženeve dňa 13. mája 1977.
Pre ČSSR i ostatných signatárov nadobudla nová revízia
Dohody platnosť dňa 6. februára 1979.

19 7 9

6. marca
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o poradenstve pre voľbu

povolania a odbornej výchove pre rozvoj ľudských zdrojov
(č. 142), prijatému dňa 23. júna 1975 na 60. zasadaní
Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie
práce. Pre ČSSR nadobudol Dohovor platnosť dňa
6. marca 1980.

28. júna
– V Moskve bola podpísaná Rámcová dohoda o spolupráci

pri rozvoji letísk. Zmluvnými stranami Dohody boli BĽR,
ČSSR, Kubánska republika, MĽR, MoĽR, PĽR, VSR
a ZSSR. Dohoda nadobudla platnosť dňa 16. novembra
1979.

30. augusta
– V mene ČSSR bol v New Yorku podpísaný Viedenský

dohovor o sukcesii štátov vo vzťahu k zmluvám, otvorený
na podpis vo Viedni dňa 23. augusta 1978. Dohovor
nadobudol platnosť dňa 6. novembra 1996 a pre Slo-
venskú republiku nadobudol platnosť 6. novembra 1996.

19. septembra   
– V Berne bol otvorený na podpis Dohovor o ochrane

európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stano-
víšť. Platnosť nadobudol 1. júna 1982. V mene SR bol
dohovor podpísaný v Štrasburgu 28. apríla 1994 a plat-
nosť pre SR nadobudol 1. januára 1997.
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26. októbra 
– V mene ČSSR bol v Ženeve podpísaný Dohovor o diaľko-

vom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štá-
tov. Pre ČSSR nadobudol Dohovor platnosť dňa 22.
marca 1984.

19 8 0

17. januára
– ČSSR pristúpila k Všeobecnému dohovoru o autorskom

práve zo dňa 6. septembra 1952, revidovanému v Paríži
24. júla 1971. Pre ČSSR nadobudol Dohovor platnosť
dňa 18. apríla 1980.

11. apríla
– ČSSR pristúpila k Bernskému dohovoru o ochrane literár-

nych a umeleckých diel zo dňa 9. septembra 1886,
doplnenému v Paríži dňa 4. mája 1896, revidovanému
v Berlíne dňa 13. novembra 1908, doplnenému v Berne
dňa 20. marca 1914, revidovanému v Ríme dňa 2. júna
1928, v Bruseli dňa 28. júna 1949, v Štokholme dňa
14. júla 1947 a v Paríži dňa 24. júla 1971. Pre ČSSR nado-
budol Dohovor platnosť dňa 11. apríla 1980.

23. apríla
– ČSSR pristúpila k: 1. Dohovoru o lekárskom vyšetrení spô-

sobilosti detí a mladistvých na zamestnanie v priemysle
(č. 77); 2. Dohovoru o lekárskom vyšetrení spôsobilosti detí
a mladistvých na zamestnanie nepriemyselnými prácami;
3. Dohovoru o lekárskom vyšetrení spôsobilosti mladi-
stvých na zamestnanie pod zemou v baniach (č. 124).
Dohovory uvedené pod č. 1 a 2 boli prijaté dňa
9. októbra 1946 na 29. zasadaní Generálnej konferencie
Medzinárodnej organizácie práce. Pre ČSSR nadobudli
Dohovory platnosť dňa 23. apríla 1981. Dohovor uve-
dený pod č. 3 bol prijatý dňa 23. júna 1965 na 49. zasa-
daní Generálnej konferencie Medzinárodnej organizá-
cie práce. Pre ČSSR nadobudol Dohovor platnosť dňa
23. apríla 1981.

– ČSSR pristúpila k Dohovoru o ochrane proti ohrozeniu
benzénom, prijatému dňa 23. júna 1971 na 56. zasadaní
Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie
práce. Pre ČSSR nadobudol Dohovor platnosť dňa
23. apríla 1981.

9. decembra
– V mene ČSSR bola podpísaná Dohoda o dovoznom

licenčnom konaní, dojednaná v Ženeve dňa 12. apríla
1979. Pre ČSSR nadobudla platnosť dňa 8. januára 1981.

11. decembra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda o medzinárodnej

sústave pre spoluprácu v oblasti transplantácie obličiek
„Intertransplant“. Zmluvnými stranami Dohody boli
BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR a ZSSR. Dohoda nado-
budla platnosť dňom podpisu.

19. decembra
– V mene ČSSR bol v Berne podpísaný Dohovor o medzi-

národnej železničnej doprave, dojednaný v Berne dňa
9. mája 1980. Pre ČSSR i ostatných signatárov nadobu-
dol Dohovor platnosť dňa 1. mája 1985.

19 8 1

23. septembra
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o doručovaní súdnych

a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych
a obchodných veciach, dojednanému v Haagu dňa
15. novembra 1965, s vyhlásením k článku 8 Dohovoru,
s námietkou k článku 10 Dohovoru, s vyhlásením
k článku 15, odst. 2 Dohovoru, a s vyhlásením k článku
29 Dohovoru. Pre ČSSR nadobudol Dohovor platnosť
dňa 1. júna 1982.

19 8 2

16. februára
– ČSSR pristúpila k Dohode o odstránení všetkých foriem

diskriminácie žien, dojednanej v New Yorku dňa
18. decembra 1989. Pre ČSSR nadobudla Dohoda plat-
nosť dňa 16. februára 1982.

13. apríla
– ČSSR pristúpila k Dohode o medzinárodných prepravách

pokaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch
určených na tieto prepravy (ATP), dojednanej v Ženeve
dňa 1. septembra 1970, s výhradou, že ČSSR sa necíti via-
zaná odst. 2 a 3 článku 15 Dohody. Vo vzťahu k ČSSR
nadobudla Dohoda platnosť dňa 13. apríla 1983.

19 8 3

28. januára
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o medzinárodnej železničnej

preprave (COTIF), dojednanému v Berne dňa 9. mája
1980, s výhradou k článku 12 § 1 Dohovoru. Pre ČSSR
i ostatných signatárov nadobudol Dohovor platnosť dňa
1. mája 1985.
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8. júna
– ČSSR pristúpila k Zmenám a doplnkom k Európskej

dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej
doprave – AETR (Ženeva 1970), vypracovaným na osobit-
nom zasadaní Pracovnej skupiny pre cestnú dopravu
Európskej hospodárskej komisie OSN, ktoré sa konalo
od 31. marca do 2. apríla 1980. Vo vzťahu k ČSSR Zmeny
a doplnky nadobudli platnosť dňa 3. augusta 1983.

20. októbra
– V Berlíne bola podpísaná Mnohostranná dohoda o orga-

nizácii spolupráce pri výstavbe Krivorožského ťažobného
a úpravárenského kombinátu okysličených rúd na území
ZSSR. Zmluvnými stranami Dohody boli ČSSR, MĽR,
NDR a ZSSR. Dohoda nadobudla platnosť dňom pod-
pisu.

17. novembra
– Vo Varšave bol podpísaný Dohovor o používaní colných

dokladov pri preprave nákladov v priamej automobilovej
doprave tovaru. Zmluvnými stranami Dohovoru boli
BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, ZSSR a Fínska republika.
Dohovor nadobudol platnosť dňa 6. júla 1985.

19 8 4

23. februára
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o trestných a niektorých

iných činoch spáchaných na palube lietadla, dojedna-
nému v Tokiu dňa 14. septembra 1963. Pre ČSSR nado-
budol Dohovor platnosť dňa 23. mája 1984.

5. októbra
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o ochrane výrobcov zvuko-

vých záznamov proti nedovolenému rozmnožovaniu ich
zvukových záznamov, dojednanému v Ženeve dňa
29. októbra 1971. Pre ČSSR nadobudol Dohovor plat-
nosť dňa 15. januára 1985.

19 8 5

30. januára
– Bola vydaná vyhláška ministra zahraničných vecí, kto-

rou sa menila a doplnila vyhláška č. 133/1980 Zb. o Bern-
skom dohovore o ochrane literátnych a umeleckých diel
z 9. septembra 1886, doplnenom v Paríži 4. mája 1896,
revidovanom v Berlíne 13. novembra 1908, doplnenom
v Berne 20. marca 1914 a revidovanom v Ríme 2. júna
1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Štokholme 14. júla 1967
a v Paríži 24. júla 1971.

21. februára
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o pracovnej rehabilitácii

a zamestnávaní invalidov, prijatému dňa 20. júna 1983
na 69. zasadaní Generálnej konferencie Medzinárodnej
organizácie práce. Pre ČSSR nadobudol Dohovor plat-
nosť dňa 21. februára 1986.

14. mája
– V Prahe bolo podpísané Dojednanie o jednostrannej col-

nej prehliadke medzinárodných poštových zásielok.
Zmluvnými stranami Dojednania boli BĽR, ČSSR,
KĽDR, Kubánska republika, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR
a ZSSR. Dojednanie nadobudlo platnosť dňa
1. januára 1986.

6. augusta
– Boli vydané: vyhláška ministra zahraničných vecí ČSSR,

ktorou sa menila a doplnila vyhláška č. 118/1979 Zb.
o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov
a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej
v Štokholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977;
vyhláška ministra zahraničných vecí ČSSR, ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška č. 65/1975 Zb. o Madridskej
dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo
obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovanej
v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna
1911, v Haagu 6. novembra 1925, V Londýne 2. júna
1934, v Nice 15. júna 1957 a v Štokholme 14. júla 1967;
vyhláška ministra zahraničných vecí ČSSR, ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška č. 67/1975 Zb. o Lisabonskej
dohode o ochrane označení pôvodu a ich medzinárod-
ného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v Štok-
holme 14. júla 1967; vyhláška ministra zahraničných
vecí ČSSR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 69/1975
Zb. o Dohovore o zriadení Svetovej organizácie dušev-
ného vlastníctva, podpísanom v Štokholme 14. júla
1967; vyhláška ministra zahraničných vecí ČSSR, ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška č. 64/1975 Zb. o Parížskom
dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20.
marca 1983, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900,
vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra
1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra
1958 a v Štokholme 14. júla 1967; vyhláška ministra
zahraničných vecí ČSSR, ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška č. 28/1981 Zb. o Locarnskej dohode o zriadení
medzinárodného triedenia priemyselných vzorov
a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968;
vyhláška ministra zahraničných vecí ČSSR, ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška č. 110/1978 Zb. o Štrasburskej
dohode o medzinárodnom patentovom triedení z 24.
marca 1971.
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17. júla
– ČSSR pristúpila k Európskej dohode o medzinárodnej

cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) s výhradou, že
ČSSR sa podľa článku 12 ods. 1 Dohody, necíti byť via-
zaná ustanovením článku 11 ods. 2 a 3 Dohody, dojedna-
nej v Ženeve dňa 30. septembra 1957. Pre ČSSR nado-
budla Dohoda platnosť dňa 17. augusta 1986.

27. októbra
– Pre ČSSR nadobudli platnosť: 1. Dohovor o včasnom

oznamovaní jadrovej havárie; 2. Dohovor o pomoci v prí-
pade jadrovej havárie alebo radiačnej havárie. Dohovory
boli prijaté na zasadaní Generálnej konferencie Medzi-
národnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni dňa
26. septembra 1986.

26. novembra
– ČSSR pristúpila k Európskej dohode o hlavných cestách

s medzinárodnou prevádzkou (AGR), dojednanej
v Ženeve dňa 15. novembra 1975.

9. decembra  
– V mene vlády ČSSR bol v Bruseli podpísaný Medziná-

rodný dohovor o harmonizovanom systéme popisu a čísel-
ného označovania tovaru, prijatý v Bruseli dňa 14. júna
1983. Pri podpise Dohovoru bolo urobené vyhlásenie
k ustanoveniu jeho článku 14, ktoré je v rozpore s Dekla-
ráciou o poskytnutí nezávislosti koloniálnym územiam
a národom, ktorá bola prijatá na XV. zasadaní Valného
zhromaždenia OSN v roku 1960 a ČSSR ho preto pova-
žuje za prekonané. Pre ČSSR i ostatných signatárov
nadobudol Dohovor platnosť dňa 1. januára 1988.

19 8 7

– V mene vlády ČSSR bol v New Yorku podpísaný Medzi-
národný dohovor proti apartheidu v športe, dojednaný
v New Yorku dňa 10. decembra 1985. Pre ČSSR i ostat-
ných signatárov nadobudol Dohovor platnosť dňa
3. apríla 1988.

22. apríla
– V mene vlády ČSSR bol prijatý Protokol o zmene Medzi-

národného dohovoru o harmonizovanom systéme popisu
a číselného označovania tovaru, dojednaného v Bruseli
dňa 24. júna 1986. Pre ČSSR i ostatných signatárov
nadobudol Protokol platnosť dňa 1. januára 1988.

20. mája
– Bol podpísaný Dohovor o spoločnom tranzitnom režime.

Platnosť nadobudol 1. januára 1988.

29. júla
– ČSSR pristúpila k Viedenskému dohovoru o zmluvnom

práve, podpísanému vo Viedni dňa 23. mája 1969,
s výhradou, že sa necíti viazaná ustanovením článku 66
Dohovoru a vyhlasuje v súlade so zásadou suverénnej
rovnosti štátov, že v každom prípade je na predloženie
sporu Medzinárodnému súdnemu dvoru nevyhnutný
súhlas všetkých strán sporu. Pre ČSSR nadobudol Doho-
vor platnosť dňa 28. augusta 1987.

16. augusta
– V Ulánbátare bol podpísaný Protokol o zmenách

a doplnkoch Vykonávacích predpisov o vzájomnom uzná-
vaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumen-
tov na vynálezy zo dňa 18. decembra 1976. Zmluvnými
stranami Protokolu boli BĽR, ČSSR, Kubánska repu-
blika, MĽR, MoĽR. NDR, RSR a ZSSR. Protokol nadobu-
dol platnosť dňa 17. septembra 1987.

11. decembra 
– V Berlíne bola podpísaná Dohoda medzi ČSSR, ZSSR

a NDR o inšpekciách v súvislosti so zmluvou medzi ZSSR
a USA o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho
doletu. FZ ČSSR schválilo Dohodu medzi ČSSR, ZSSR
a NDR o inšpekciách v súvislosti so Zmluvou medzi
ZSSR a USA o likvidácii rakiet stredného doletu a krat-
šieho doletu dňa 19. apríla 1988. Dohoda nadobudla
platnosť dňa 1. júna 1988.

19 8 8

27. januára 
– ČSSR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru proti bra-

niu rukojemníkov, prijatému v New Yorku, s výhradou, že
sa necíti viazaná v zmysle článku 16 odst. 2 ustanovením
článku 16 odst. 1 Dohovoru a vyhlasuje v súlade so zása-
dou suverénnej rovnosti štátov, že v každom prípade je
na predloženie sporu arbitráži alebo Medzinárodnému
súdnemu dvoru nevyhnutný súhlas všetkých strán
sporu. Pre ČSSR nadobudol Dohovor platnosť dňa
26. februára 1988.

25. februára  
– ČSSR pristúpila k: 1. Dohovoru o štatistikách práce, prija-

tému dňa 25. júna 1985 na 71. zasadaní Generálnej kon-
ferencie Medzinárodnej organizácie práce, s tým, že
pokiaľ ide o časť II Dohovoru, prijíma záväzky len
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k článkom 7, 8, 9, 10, 12, 13 a 14;  Pre ČSSR nadobudol
Dohovor platnosť dňa 25. februára 1989; 2. Dohovoru
o závodných zdravotných službách, prijatému dňa
25. júna 1985 na 71. zasadaní Generálnej konferencie
Medzinárodnej organizácie práce. Pre ČSSR nadobudli
Dohovory platnosť dňa 25. februára 1989.

26. apríla  
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o uznávaní štúdií a diplomov

týkajúcich sa vysokého školstva v štátoch európskeho
regiónu, prijatému dňa 21. decembra 1979 v Paríži
na 20. zasadaní Generálnej konferencie OSN
pre výchovu, vedu a kultúru. Pre ČSSR nadobudol
Dohovor platnosť dňa 6. júna 1988.

7. júla
– ČSSR pristúpila k Dohovoru proti mučeniu a inému kru-

tému, neľudskému či ponižujúcemu zachádzaniu alebo
trestaniu, dojednanému v New Yorku dňa 10. decembra
1984, s výhradou, že ČSSR neuznáva príslušnosť Výboru
proti mučeniu upravenú článkom 20 Dohovoru a ČSSR
sa necíti byť viazaná ustanovením odst. 1 článku
30 Dohovoru. Pre ČSSR nadobudol Dohovor platnosť
dňa 6. augusta 1988.

13. októbra
– ČSSR pristúpila k Dohode o psychotrópnych látkach,

dojednanej vo Viedni dňa 21. februára 1971, s výhra-
dami, že ČSSR sa v súlade s článkom 32 odst. 2 Doho-
voru necíti byť viazaná ustanoveniami článku 19 odst.
1 a 2 Dohovoru, pokiaľ sa týkajú štátov, ktoré sú zbavené
možnosti stať sa stranou Dohovoru podľa jeho článku
25, a že sa necíti byť viazaná ustanovením článku 31
odst. 2 Dohovoru, ktoré stanovuje obligatórnu jurisdik-
ciu Medzinárodného súdneho dvora, a vyhlasuje, že
na predloženie sporu Medzinárodnému súdnemu dvoru
na jeho rozhodnutie vyžaduje v každom prípade súhlas
všetkých strán sporu.

2. decembra  
– ČSSR pristúpila k Dohovoru o bezpečnosti a zdraví pra-

covníkov a o pracovnom prostredí, dojednanému dňa
23. júna 1981 na 67. zasadaní Generálnej konferencie
Medzinárodnej organizácie práce. Pre ČSSR nadobudol
Dohovor platnosť dňa 2. decembra 1989.

19 8 9

9. marca
– V mene ČSSR boli podpísané: 1. Rímsky protokol z roku

1988 o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti

pevných plošín umiestnených na podmorskej plytčine;
2. Dohovor o potláčaní protiprávnych činov proti bezpeč-
nosti námornej plavby. Uvedené dokumenty boli prijaté
v Ríme dňa 10. marca 1988. Platnosť nadobudli 1. marca
1992.

5. mája
– ČSSR pristúpila k Budapeštianskej zmluve o medzinárod-

nom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely paten-
tového konania a Vykonávaciemu predpisu k nej. Zmluva
bola podpísaná v Budapešti dňa 27. apríla 1977
a pre ČSSR nadobudla platnosť dňa 5. augusta 1989.

16. novembra  
– V Štrasburgu bol uzavretý Dohovor proti dopingu.

Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť
1. júla 1993.

7. decembra
– V mene ČSSR bol v New Yorku podpísaný Dohovor

Organizácie Spojených národov proti nedovolenému
obchodu s omamnými a psychotrópnymi látkami.
Pre ČSFR nadobudol Dohovor platnosť dňa 2. sep-
tembra 1991.

14. – 24. decembra 
– Na 1. zasadaní Revízneho výboru COTIF boli prijaté

zmeny Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave
(COTIF). Zmeny nadobudli platnosť dňa 1. januára 1991.

19 9 0

11. januára
– ČSSR pristúpila k: 1. Dohovoru o hygiene v obchode

a kanceláriách, prijatému dňa 8. júla 1964 na 48. zasa-
daní Generálnej konferencie Medzinárodnej organizá-
cie práce; 2. Dohovoru o predchádzaní a kontrole nebezpe-
čenstiev z povolania spôsobených karcinogénnymi látkami
a činiteľmi, prijatému dňa 24. júna 1974 na 59. zasadaní
Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie
práce; 3. Dohovoru o ochrane mzdy (č. 95), prijatému dňa
1. júla 1949 na 32. zasadaní Generálnej konferencie
Medzinárodnej organizácie práce; 4. Dohovoru o sociál-
nej starostlivosti o námorníkov na mori a v prístavoch
(č. 63), prijatému dňa 8. októbra 1987 na 74. zasadaní
Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie
práce; 5. Dohovoru o bezpečnosti a ochrane zdravia v sta-
vebníctve (č. 167), prijatému dňa 20. júna 1988 na 75.
zasadaní Generálnej konferencie Medzinárodnej orga-
nizácie práce; 6. Dohovoru o ochrane pracovníkov proti
nebezpečenstvám z povolania spôsobeným znečistením
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vzduchom, hlukom a vibráciami na pracoviskách (č. 148),
prijatému dňa 25. júna 1977 na 63. zasadaní Generálnej
konferencie Medzinárodnej organizácie práce; 7. Doho-
voru o ochrane zdravia a lekárskej starostlivosti
pre námorníkov (č. 164), prijatému dňa 8. októbra 1987
na 74. zasadaní Generálnej konferencie Medzinárodnej
organizácie práce; 8. Dohovoru o minimálnej norme
sociálneho zabezpečenia (č. 102), prijatému dňa 28. júna
1952 na 35. zasadaní Generálnej konferencie Medziná-
rodnej organizácie práce; 9. Dohovoru o invalidných, sta-
robných a pozostalostných dávkach, prijatému dňa 29.
júna 1967 na 51. zasadaní Generálnej konferencie
Medzinárodnej organizácie práce. Pre ČSFR nadobudli
Dohovory platnosť dňa 11. januára 1991.

14. februára
– ČSFR pristúpila k: 1. Dodatkovému protokolu k Ženev-

skému dohovoru zo dňa 12. augusta 1949 o ochrane obetí
medzinárodných ozbrojených konfliktov (Protokol I);
2. Dodatkovému protokolu k Ženevskému dohovoru zo dňa
12. augusta 1949 o ochrane obetí ozbrojených konfliktov
nemajúcich medzinárodný charakter (Protokol II). Uve-
dené Protokoly boli prijaté v Ženeve dňa 8. júna 1977.
Pre ČSFR nadobudli platnosť dňa 14. augusta 1990.

5. marca
– ČSFR pristúpila k: 1. Dohovoru OSN o zmluvách o medzi-

národnej kúpe tovaru, dojednanému vo Viedni dňa
11. apríla 1980, s výhradou, že ČSFR nebude viazaná
ustanovením jeho článku 1 odst. 1 písm. b). Pre ČSFR
nadobudol uvedený Dohovor platnosť dňa 1. apríla
1991; 2. Dodatkovému protokolu k Dohovoru o premlčaní
pri medzinárodnej kúpe tovaru, dojednanému vo Viedni
dňa 11. apríla 1980, s vyhlásením, že ČSFR nebude via-
zaná ustanovením jeho článku I. Pre ČSFR nadobudol
Dodatkový protokol platnosť dňa 1. septembra 1990.

19. marca
– ČSSR pristúpila k Protokolu o potláčaní násilných proti-

právnych činov na letiskách slúžiacich medzinárodnému
civilnému letectvu, doplňujúcemu Dohovor o potláčaní
protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného
letectva, podpísaný v Montreale dňa 23. septembra
1971, otvorený na podpis v Montreale dňa 24. februára
1988. Pre ČSFR nadobudol Protokol platnosť dňa
18. apríla 1990.

29. marca  
– Bol prijatý ústavný zákon o zmene názvu Československá

socialistická republika na názov Česko-slovenská federa-
tívna republika.

29. apríla  
– Bol prijatý ústavný zákon o zmene názvu Česko-slo-

venská federatívna republika na názov Česká a Slovenská
federatívna republika.

10. mája  
– ČSFR pristúpila k Európskemu kultúrnemu dohovoru,

dojednanému v Paríži dňa 19. decembra 1954. Pre ČSFR
nadobudol Dohovor platnosť dňa 10. mája 1990.

28. – 31. mája 
– Na 2. zasadaní Revízneho výboru COTIF boli prijaté

zmeny Dohovoru o medzinárodnej železničnej doprave
(COTIF). Zmeny nadobudli platnosť dňa 1. júna 1991.

13. júna
– Zástupcovia ČSFR, Maďarska a Poľska podpísali v Göte-

borgu dohody s Európskym združením voľného obchodu.

2. júla
– ČSFR pristúpila k Protokolu o zmene Dohovoru o mokra-

diach majúcich medzinárodný význam hlavne ako biotopy
vodného vtáctva, dojednaného v Ramsare (Irán) dňa
2. februára 1971. Protokol o zmene uvedeného Doho-
voru bol dojednaný v Paríži dňa 2. júla 1990 a pre ČSFR
nadobudol platnosť dňa 2. júla 1990.

14. septembra  
– Prezident ČSFR vydal rozhodnutie o prístupe ČSFR k:

1. Dohode o medzinárodnom menovom fonde, dojednanej
vo Washingtone dňa 22. júla 1944; Dohode o Medziná-
rodnej banke pre obnovu a rozvoj, dojednanej vo Was-
hingtone dňa 22. júla 1944; Dohode o Medzinárodnej
finančnej korporácii, dojednanej vo Washingtone dňa
25. mája 1955; Dohode o Medzinárodnom združení
pre rozvoj, dojednanej vo Washingtone dňa 26. januára
1960; Dohode o Mnohostrannej agentúre pre investičné
záruky, dojednanej vo Washingtone dňa 11. októbra
1985. Pre ČSFR nadobudli Dohody platnosť dňa 20. sep-
tembra 1990.

24. októbra
– U vlády Francúzskej republiky bola uložená listina

ČSFR o odvolaní výhrady Československej republiky
k Protokolu o zákaze použitia vo vojne dusivých, otravných
alebo podobných plynov a bakteriologických prostriedkov,
prijatému v Ženeve dňa 17. júna 1925. Odvolanie
výhrady nadobudlo účinnosť dňa 24. októbra 1990.

8. novembra
– V Štrasburgu bol prijatý Dohovor o praní špinavých

peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej
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činnosti. Platnosť nadobudol 1. septembra 1993, t.j.
po zániku ČSFR.

15. novembra
– ČSFR pristúpila k Dohovoru o ochrane svetového kultúr-

neho a prírodného dedičstva, prijatému v Paríži dňa
16. novembra 1972. Pre ČSFR nadobudol Dohovor plat-
nosť dňa 15. februára 1991.

27. novembra
– ČSFR pristúpila k Dohovoru o medzinárodnom zápise

audiovizuálnych diel, prijatému v Ženeve dňa 18. apríla
1989. Pre ČSFR i pre ostatných signatárov nadobudol
Dohovor platnosť dňa 27. februára 1991.

18. decembra
– ČSFR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru o zjedno-

dušení a zladení colných režimov, dojednanému v Kjóte
dňa 18. mája 1973. Pri prístupe k Dohovoru bolo vydané
vyhlásenie: Ustanovenie článku 13 Dohovoru je v roz-
pore s Deklaráciou o poskytnutí nezávislosti koloniál-
nym územiam a národom, ktorá bola prijatá na XV. zasa-
daní Valného zhromaždenia OSN v roku 1960, a Česká
a Slovenská republika ho preto považuje za prekonané.
Pre ČSFR nadobudol Dohovor platnosť 18. marca 1991.

19 9 1

7. januára
– ČSFR pristúpila k Dohovoru o právach dieťaťa, prijatému

v New Yorku dňa 30. septembra 1990. Vo vzťahu k ČSFR
nadobudol Dohovor platnosť dňa 6. februára 1991.

21. februára
– V mene ČSFR bol v Madride podpísaný Dohovor

o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení pro-
tokolov č. 3, 5 a 8, dojednaný v Ríme dňa 4. novembra
1950, s výhradou k článkom 5 a 6 Dohovoru, a ďalšie
zmluvné dokumenty nadväzujúce na Dohovor: Dodat-
kový protokol, dojednaný v Paríži dňa 20. marca 1952;
Protokol č. 2, dojednaný v Štrasburgu dňa 6. mája 1963;
Protokol č. 4, dojednaný v Štrasburgu dňa16. septembra
1963; Protokol č. 6, dojednaný v Štrasburgu dňa 28. apríla
1983, a Protokol č. 7, dojednaný v Štrasburgu dňa
22. novembra 1984. Pre ČSSR Dohovor nadobudol plat-
nosť dňa 18. marca 1992. Dodatkový protokol nadobu-
dol pre ČSSR platnosť dňa18. mája 1992, Protokol č. 2
dňa 18. marca 1992, Protokol č. 4 dňa 18. marca 1992,
Protokol č. 6 dňa 1. apríla 1992 a Protokol č. 7 dňa
1. júna 1992.

12. marca
– ČSFR pristúpila k Opčnému protokolu k Medzinárod-

nému paktu o občianskych a politických právach, prija-
tému v New Yorku dňa 16. decembra 1966. Pri prístupe
k Opčnému protokolu bolo vydané vyhlásenie k Medzi-
národnému paktu o občianskych a politických právach,
že ČSFR vyhlasuje v súlade s článkom 41 Medzinárod-
ného paktu o občianskych a politických právach, že
uznáva príslušnosť Výboru pre ľudské práva, vytvore-
ného na základe článku 28 Paktu, prijímať a posudzovať
oznámenia jedného štátu, ktorý je jeho zmluvnou stra-
nou, o tom, že iný štát, ktorý je jeho zmluvnou stranou,
neplní svoje záväzky podľa tohto Paktu. Pre ČSFR nado-
budol Opčný protokol platnosť dňa 12. júna 1991.

20. marca
– ČSFR pristúpila k Zmluve o patentovej spolupráci a Vyko-

návaciemu predpisu k nej, prijatej vo Washingtone dňa
17. júna 1970. Vo vzťahu k ČSSR nadobudla Zmluva
platnosť dňa 20. júna 1991.

26. marca
– ČSFR pristúpila k: 1. Európskemu dohovoru o akademic-

kom uznávaní univerzitnej kvalifikácie (č. 32), dojedna-
nému v Paríži dňa 17. decembra 1959. Pre ČSFR nado-
budol Dohovor platnosť dňa 27. apríla 1991; 2. Dodatko-
vému protokolu k Európskemu dohovoru o rovnocennosti
dokladov o vzdelaní umožňujúcich prístup na vysoké školy
(č. 49), dojednanému v Štrasburgu dňa 3. júna 1964.
Pre ČSFR nadobudol Dodatkový protokol platnosť dňa
27. apríla 1991; 3. Európskemu dohovoru o rovnocennosti
dokladov umožňujúcich prístup na vysoké školy (č. 15),
dojednanému v Paríži dňa 11. decembra 1953. Pre ČSFR
nadobudol platnosť 26. marca 1991; 4. Európskemu doho-
voru o rovnocennosti čiastočného štúdia na vysokých ško-
lách, dojednanému v Paríži dňa 15. decembra 1956.
Vo vzťahu k ČSFR nadobudol Dohovor platnosť dňa
26. marca 1991.

4. júna
– ČSFR pristúpila k: 1. Protokolu o zmenách Jednotného

dohovoru o omamných látkach z roku 1961, dojedna-
nému v Ženeve dňa 25. marca 1972. Pre ČSFR nadobu-
dol Protokol platnosť dňa 4. júla 1991; 2. Dohovoru OSN
proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotróp-
nymi látkami, dojednanému vo Viedni dňa 12. decembra
1988. Pre ČSFR nadobudol Dohovor platnosť dňa 2. sep-
tembra 1991.

24. júla
– ČSFR pristúpila k Bazilejskému dohovoru o riadení pohy-

bov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zne-
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škodňovaní. Pre ČSFR nadobudol Dohovor platnosť dňa
5. mája 1992.

6. septembra
– ČSFR pristúpila k Medzinárodnému dohovoru o zladení

hraničných kontrol tovaru, prijatému v Ženeve dňa
21. októbra 1982. Pre ČSFR nadobudol Dohovor plat-
nosť dňa 6. decembra 1991.

26. novembra  
– ČSFR pristúpila k: 1. Dohovoru o právnom postavení ute-

čencov, podpísanému v Ženeve dňa 28. júla 1951; 2. Pro-
tokolu týkajúcemu sa právneho postavenia utečencov,
podpísanému v New Yorku dňa 31. januára 1967.
Pre ČSFR Dohovor nadobudol platnosť dňa 24. februára
1992 a Protokol nadobudol pre ČSFR platnosť dňa
26. novembra 1991.

19 9 2

28. februára
– ČSFR pristúpila k Dohovoru o medzinárodnom obchode

s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín,
dojednanému vo Washingtone dňa 3. marca 1973.
Vo vzťahu k ČSFR nadobudol Dohovor platnosť dňa
28. mája 1992.

9. marca
– ČSFR pristúpila k Dohovoru o riešení sporov z investícií

medzi štátmi a občanmi druhých štátov, dojednanému
vo Washingtone dňa 18. marca 1965. Pre ČSFR nadobu-
dol Dohovor platnosť dňa 8. apríla 1992.

20. marca
– V Prahe bola podpísaná Dohoda o voľnom obchode

medzi ČSFR a Európskym združením voľného obchodu.
Platnosť nadobudla dňa 1. júla 1992.

24. marca
– V mene ČSSR bola v Helsinkách podpísaná Zmluva

o otvorenom nebi, otvorená na podpis v Helsinkách dňa
24. marca. Zmluva nadobudla platnosť dňa
1. januára 2002.

15. apríla
– ČSFR pristúpila k: 1. Európskemu dohovoru o vydávaní,

dojednanému v Paríži dňa 13. decembra 1957, s výhra-
dou, že prevoz osôb podľa článku 21 sa povolí len
za podmienok, za ktorých sa dáva súhlas s vydaním.
Pre ČSFR nadobudol Dohovor platnosť dňa 14. júla
1992; 2. Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trest-

ných veciach, dojednanému v Štrasburgu dňa 20. apríla
1959, s výhradou k článku 5 ods.1 písm. a) a písm. c).
Pre ČSFR nadobudol Dohovor platnosť dňa 14. júla
1992; 3. Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného
konania, dojednanému v Štrasburgu dňa 15. mája 1972,
s výhradou, že ČSFR neprijíma články 22 a 23 Doho-
voru. Pre ČSFR nadobudol Dohovor platnosť dňa 15.
júla 1992; 4. Európskemu dohovoru o potlačovaní tero-
rizmu, dojednanému v Štrasburgu dňa 27. januára 1977.
Pre ČSFR nadobudol Dohovor platnosť dňa 15. júla
1992; 5. Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb, dojed-
nanému v Štrasburgu dňa 21. marca 1983. Pre ČSFR
nadobudol Dohovor platnosť dňa 1. augusta 1992.

27. mája  
– V mene ČSFR boli v Štrasburgu podpísané: 1. Európska

sociálna charta, otvorená na podpis v Turíne dňa
18. októbra 1961. Platnosť nadobudla dňa 26. februára
1965; 2. Dodatkový protokol k európskej sociálnej charte,
otvorenej na podpis v Štrasburgu dňa 5. mája 1988.
Vo vzťahu k ČSFR nadobudli uvedené dokumenty plat-
nosť až po jej zániku.

9. júla
– ČSFR pristúpila k Protokolu 1990, podpísanému v Berne

dňa 20. decembra 1990, o zmene Dohovoru o medziná-
rodnej železničnej preprave (COTIF) zo dňa 9. mája
1980. Protokol 1990 nadobudol platnosť dňa
1. novembra 1996, t. j. po zániku ČSFR.

21. decembra
– V mene ČSFR bola Krakove podpísaná Stredoeurópska

dohoda o voľnom obchode uzatvorená medzi Českou repu-
blikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slo-
venskou republikou. Dohoda nadobudla platnosť dňa
1. júla 1994, t. j. po zániku ČSFR.

28. decembra
– V mene ČSSR bol podpísaný Dohovor o občianskopráv-

nych aspektoch medzinárodných únosov detí, prijatý
v Haagu dňa 25. októbra 1980. Dohovor nadobudol plat-
nosť dňa 1. decembra 1993, t. j. po zániku ČSFR.
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17. marca  
– Československí exiloví politickí predstavitelia na čele

s E. Benešom odcestovali z Londýna do Moskvy na roko-
vania o zostavení vládneho programu pre oslobodené
a obnovené Československo.

22. marca  
– V Moskve sa začali rokovania československých exilo-

vých politických vodcov z Londýna so zástupcami
moskovského exilu vedeného K. Gottwaldom. Na roko-
vaniach, ktoré trvali do 29. marca, sa čiastočne podieľali
i predstavitelia Slovenskej národnej rady (zástupcovia
Komunistickej strany Slovenska a Demokratickej
strany) na čele s G. Husákom. Na rokovaniach sa preja-
vili viaceré rozpory v otázke štátoprávneho usporiada-
nia obnovenej republiky, ale podarilo sa dospieť
k dohode o vytvorení novej československej vlády, o jej
vládnom programe a o zásadách organizácie politic-
kého života v oslobodenej ČSR.

17. mája
– V Paríži sa uskutočnili rokovania medzi predstaviteľmi

československo-francúzskej obchodnej komory.

14. júna
– Minister školstva a osvety ČSR Z. Nejedlý odletel

na návštevu do Moskvy.

23. júna
– Do Moskvy pricestoval predseda vlády ČSR Z. Fierlin-

ger, minister národnej obrany generál L. Svoboda,
minister zahraničného obchodu H. Ripka, štátny tajom-
ník ministerstva zahraničných vecí V. Clementis a minis-
ter zdravotníctva A. Procházka.

24. – 29. júna
– Vládna delegácia ČSR rokovala v Moskve s vládnou

delegáciou Poľskej republiky o niektorých sporných
otázkach súvisiacich hlavne s riešením československo-
poľských hraníc na Těšínsku. Rokovania sa skončili bez
konkrétneho výsledku.

17. – 21. júla 
– Minister zahraničného obchodu ČSR H. Ripka bol

na návšteve vo Veľkej Británii. V rámci návštevy odo-
vzdal britským predstaviteľom memorandum českoslo-
venskej vlády vyjadrujúce želanie začať československo-
britské obchodné rokovania.

8. – 14. augusta 
– Na návštevu Londýnu zavítala československá delegácia

zložená z predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí,
ministerstva financií a Československej národnej banky.

3. septembra
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom vlády Z. Fier-

lingerom odcestovala doLondýna. Členmi delegácie boli
okrem ďalších predstaviteľov minister zahraničných vecí
J. Masaryk a minister vnútorného obchodu I. Pietor. 5.
septembra sa členovia čs. vládnej delegácie stretli s brit-
ským ministrom zahraničných vecí E. Bevinom.

8. – 23. októbra 
– V Londýne sa konali rokovania československých a brit-

ských ekonomických a finančných expertov.

23. – 25. októbra 
– Minister zahraničného obchodu H. Ripka bol

na návšteve vo Francúzsku, počas ktorej sa stretol
i s generálom de Gaullom. De Gaulle vyslovil názor, že
tlak komunistov v strednej Európe sa bude zvyšovať.

Začiatok druhej novembrovej dekády
– Minister národnej obrany ČSR generál L. Svoboda bol

na návšteve vo Francúzsku.

25. novembra – 1. decembra 
– Delegácia českých a slovenských žien sa zúčastnila

na Medzinárodnom kongrese antifašistických žien
v Paríži.

28. novembra
– Minister zahraničného obchodu ČSR H. Ripka podpísal

počas svojej návštevy Juhoslávie čs.-juhoslovanskú
obchodnú dohodu.
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7. januára
– Čs. delegácia vedená ministrom zahraničných vecí

J. Masarykom odletela do Londýna na otvorenie plenár-
neho zasadania OSN.

Prvá januárová dekáda
– Čs. delegácia vedená ministrom priemyslu B. Laušma-

nom bola na návšteve v ZSSR.

Január
– Predstavitelia ČSR rokovali v Londýne o českoslo-

vensko-britských hospodárskych a obchodných otáz-
kach.

25. februára
– Čs. delegácia vedená štátnym tajomníkom ministerstva

zahraničných vecí V. Clementisom pricestovala do Buda-
pešti na podpísanie čs.-maďarskej dohody o výmene
obyvateľstva.

25. marca
– Obchodná delegácia ČSR vedená ministrom zahranič-

ného obchodu H. Ripkom pricestovala do Moskvy
na obchodné rokovania.

Začiatok druhej júnovej dekády
– Minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk rokoval

v Londýne s ministrom zahraničných vecí Veľkej Britá-
nie E. Bevinom o niektorých čs. územných požiadav-
kách v oblasti Kladska a Ratibořska.

28. júna
– Minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk a štátny

tajomník ministerstva zahraničných vecí ČSR V. Cle-
mentis sa v Paríži stretli so štátnym tajomníkom USA
J. Byrnesom. Z rozhovoru so šéfom americkej diploma-
cie si odniesli dojem, že medzinárodná situácia nie je
pre ČSR priaznivá a vytvárať si ilúzie, že sa v dohľadnom
čase zlepší, by bolo nesprávne.

1. júla
– Predseda ÚNZ ČSR A. Zápotocký sa po 12-dňovej

návšteve ZSSR vrátil späť do vlasti.

20. – 26. júla  
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom vlády K. Gott-

waldom bola na návšteve v ZSSR, kde rokovala o viace-
rých otázkach súvisiacich s ukončením vojny a s česko-
slovensko-sovietskymi zmluvami o politickej, hospodár-
skej a vojenskej spolupráci.

13. septembra 
– Náčelník hlavného štábu čs. armády generál B. Boček

so sprievodom odcestoval na návštevu do Paríža.

11. októbra
– Vládna delegácia ČSR pricestovala do Belehradu.

15. – 17. októbra 
– Delegácia ministerstva informácií ČSR navštívila Poľskú

republiku.

21. októbra
– Čs. delegácia vedená splnomocneným ministrom V. Khe-

kom pricestovala na obchodné rokovania do Argentíny.

4. novembra
– Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí ČSR

V. Clementis rokoval v Londýne s britským premiérom
C. Attleem o niektorých dvojstranných hospodárskych
a finančných otázkach.

10. novembra
– Čs. parlamentná delegácia vedená predsedom ÚNZ ČSR

V. Davidom, ktorá bola na návšteve v ZSSR, si spolu
s ministrom dopravy ČSR I. Pietorom prezrela
moskovské metro.

12. – 15. novembra 
– Priemyselná delegácia ČSR vedená ministrom prie-

myslu B. Laušmanom navštívila Poľskú republiku.
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Koniec prvej  januárovej dekády
– Minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk

sa vo Washingtone stretol s prezidentom USA H. Truma-
nom, s ktorým mal 20-minútový rozhovor.

19. januára
– Na návštevu Moskvy priletela zdravotnícka delegácia čs.

armády.

24. januára
– Minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk pricestoval

na návštevu Londýna.

4. februára
– Čs. delegácia podpísala v Ríme s príslušnými talian-

skymi úradmi dokument o prvom transporte talian-
skych robotníkov do ČSR.
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24. februára
– Minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk pricestoval

do Londýna na zasadanie Združenia pre Spojené
národy.

25. februára
– Do Moskvy priletel generálny tajomník Ústredného

zväzu československého priemyslu J. Fukátko s riadite-
ľom exportného oddelenia zväzu O. Kohoutom, aby
s predstaviteľom Všezväzovej obchodnej komory ZSSR
Nestorovom prerokovali definitívne znenie pripravova-
ného štatútu čs.-sovietskej obchodnej komory v Prahe.

9. marca
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom vlády K. Gott-

waldom pricestovala na oficiálnu návštevu Poľskej repu-
bliky.

10. – 14. marca 
– čs. delegácia rokovala vo Viedni o malej úprave čs.-rakú-

skych hraníc.

24. marca
– Delegácia ÚNZ ČSR sa vrátila z návštevy Belgicka.

20. apríla
– Obchodná delegácia ČSR vedená ministrom zahranič-

ného obchodu H. Ripkom odletela na obchodné a hos-
podárske rokovania do Bulharska.

24. apríla
– Minister sociálne starostlivosti ČSR Z. Nejedlý odcesto-

val na návštevu Moskvy.
– Delegácia ÚNZ ČSR vedená jeho predsedom J. Davidom

odcestovala na návštevu Veľkej Británie.

Druhá polovica apríla
– Československá kultúrna a hospodárska delegácia

navštívila Krakov.

6. mája
– Námestník predsedu vlády Z. Fierlinger navštívil v Lon-

dýne britského ministra financií H. Daltona a predsedu
britskej vlády C. Attleeho.

17. mája
– 15-členná delegácia čs. odborárov sa po trojtýždňovom

pobyte v ZSSR vrátila späť do vlasti.

5. júna
– Predseda ÚRO A. Zápotocký sa vrátil z návštevy

Talianska späť do vlasti.

12. júna
– Čs. vojenská delegácia vedená ministrom národnej

obrany L. Svobodom priletela na návštevu FĽRJ.

9. – 12. júla  
– Československá vládna delegácia vedená predsedom

vlády K. Gottwaldom bola na oficiálnej návšteve
v ZSSR. S najvyššími predstaviteľmi Sovietskeho zväzu
rokovala o vtedajších akútnych politických i hospodár-
skych otázkach týkajúcich sa záujmov oboch strán. Jed-
ným z výsledkov rozhovorov bolo zrušenie účasti ČSR
na mnohostrannej konferencii o Marshallovom pláne
(„pláne hospodárskej obnovy Európy“), ktorá sa začala
v polovici júla v Paríži.

Prvá júlová dekáda
– V Londýne sa konali porady medzi delegáciami ČSR

a Veľkej Británie o úhrade za znárodnený britský maje-
tok v ČSR. Vo viacerých otázkach sa dosiahla dohoda.

Začiatok druhej augustovej  dekády
– Do Moskvy pricestovala delegácia ministerstva výživy

ČSR, aby so Všezväzovou spoločnosťou pre vývoz
a dovoz obilia dohodla definitívne podmienky dodávky
pšenice zo ZSSR do ČSR.

4. októbra
– Námestník predsedu vlády ČSR Z. Fierlinger pricestoval

do Varšavy.

Polovica novembra
– Minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk navštívil

štátneho tajomníka USA G. Marshalla a mal s ním 35-
minútový rozhovor.

21. novembra
– Námestník predsedu vlády P. Zenkl odcestoval

na súkromnú návštevu do Štrasburgu, kde mu bol
na tamojšej univerzite odovzdaný čestný doktorát.

– Čs. delegácia vedená poslancom V. Davidom, ktorá bola
v Moskve odovzdať pozdravné adresy pri príležitosti
30. výročia Októbrovej revolúcie, sa vrátila do Prahy.

11. decembra
– Čs. delegácia začala hospodárske rokovania v Sofii.
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18. januára
– Skupina českých pedagógov odletela na študijnú cestu

do ZSSR.
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3. apríla
– 3-členná vládna delegácia ČSR vedená ministrom sociál-

nej starostlivosti E. Erbanom odletela na návštevu
do Varšavy.

Koniec prvej  júnovej dekády
– Čs. obchodná delegácia začala vo Viedni rokovania

o novej obchodnej dohode s Rakúskom.
– V Buenos Aires sa začali čs.-argentínske obchodné roko-

vania 

13. – 15. mája 
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničných

vecí V. Clementisom bola na návšteve v Poľskej repu-
blike.

22. – 25. júna 
– Minister spravodlivosti ČSR A. Čepička navštívil Poľskú

republiku.

27. júna – 8. júla 
– Čs. obchodná delegácia bola na návšteve Poľskej repu-

bliky.

17. – 21. júla
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom vlády A. Zápo-

tockým bola na návšteve v RĽR.

28. júla
– Minister zahraničného obchodu ČSR A. Gregor a ďalší

dvaja ministri čs. vlády odleteli do Moskvy na otvorenie
výstavy čs. ľahkého priemyslu.

10. augusta
– Minister zahraničného obchodu ČSR A. Gregor sa vrátil

z návštevy Varšavy.

17. augusta
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničného

obchodu A. Gregorom odletela na hospodárske rokova-
nia do Moskvy.

30. augusta
– 17-členná delegácia českých a slovenských roľníkov

vedená ministrom poľnohospodárstva J. Ďurišom odle-
tela na návštevu ZSSR.

13. septembra
– Prezident republiky K. Gottwald odletel na „kratší“

pobyt na Krym. Do Prahy sa vrátil 28. septembra.

14. septembra
– 8-členná delegácia čs. skupiny Medziparlamentnej únie

vedená šéfredaktorom Rudého práva, poslancom
V. Novým, ktorá sa zúčastnila 37. konferencie Medzipar-
lamentnej únie v Ríme, sa vrátila späť do vlasti.

29. septembra
– Minister zahraničného obchodu ČSR A. Gregor odletel

na hospodárske rokovania do Moskvy.

16. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSR V. Clementis, , ktorý vie-

dol čs. delegáciu na zasadaní Valného zhromaždenia
OSN v Paríži, sa vrátil späť do Prahy.

19. – 28. októbra 
– Na návšteve v Poľskej republike bol minister školstva

a kultúry ČSR Z. Nejedlý.

21. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSR V. Clementis odletel

do Paríža na ďalšie kolo rokovaní Valného zhromažde-
nia OSN.

21. novembra
– Minister zahraničných vecí ČSR V. Clementis odcestoval

po jednotýždňovom pracovnom pobyte v Prahe na záve-
rečnú časť zasadania Valného zhromaždenia OSN
v Paríži.

26. novembra
– Poľskú republiku navštívil minister zdravotníctva ČSR

J. Plojhar.
– 3-členná delegácia žien z ČSR odcestovala na II. zjazd

Medzinárodnej demokratickej federácie žien v Buda-
pešti v dňoch 28. – 29. novembra.

5. decembra
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom vlády A. Zápo-

tockým odcestovala do Moskvy

7. decembra
– Minister zdravotníctva ČSR J. Plojhar sa z niekoľkodňo-

vej návštevy Poľskej republiky vrátil späť do Prahy.

19 4 9

19. januára
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom spravodlivosti

A. Čepičkom odcestovala na návštevu Poľskej republiky.
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Začiatok februára
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom školstva, vied

a umenia Z. Nejedlým rokovala v Moskve o prehĺbení
čs.-sovietskych kultúrnych stykov.

9. apríla
– Delegácia čs. mládeže, ktorá sa zúčastnila XI. zjazdu

Komsomolu, sa vrátila z Moskvy do vlasti.

10. apríla
– Po jednotýždňovom pobyte v Poľskej republike sa

do Prahy vrátila 5-členná odborárska delegácia vedená
hlavným tajomníkom kultúrno-propagačného oddele-
nia ÚRO K. Marvanom.

12. apríla
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom vlády A. Zápo-

tockým odcestovala z návštevy Bulharska do Rumunska.

15. apríla
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom vláda A. Zápo-

tockým navštívila prezidenta MĽR A. Szakasitsa
a následne predsedu vlády MĽR I. Dobiho.

– Čs. delegácia vedená stálym zástupcom ministra zahra-
ničného obchodu K. Loeblom odcestovala na hospo-
dárske rokovania do USA. Do Prahy sa vrátila v polovici
mája.

5. júla
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom predsedu

vlády Z. Fierlingerom odcestovala do Moskvy na otvore-
nie výstavy čs. priemyslu a rokovanie o niektorých otáz-
kach čs.-sovietskych hospodárskych vzťahov.

13. júla
– 12-členná čs. delegácia, ktorá sa zúčastnila II. zjazdu

SOF v Miláne, sa vrátila do Prahy.

18. júla
– Na pozvanie sovietskej vlády odcestovali do Moskvy

šiesti členovia čs. vlády sprevádzaní rodinnými prísluš-
níkmi.

19. augusta
– 5-členná vládna delegácia ČSR pricestovala

do Rumunska na oslavy 5. výročia oslobodenia
Rumunska Sovietskou armádou.

24. augusta
– Čs. delegácia pricestovala do Moskvy, aby sa zúčastnila

na zasadaní Všezväzového zjazdu obrancov mieru.

1. septembra
– Prvá časť delegácie ČSZM odletela z Prahy na II. svetový

kongres mládeže do Budapešti.

12. septembra
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom NZ ČSR

O. Johnom sa vrátila z osláv 5. výročia oslobodenia Bul-
harska Sovietskou armádou.

14. septembra
– Čs. delegácia vedená ministrom zahraničných vecí

V. Clementisom odcestovala z Paríža do USA na IV. zasa-
danie Valného zhromaždenia OSN.

23. septembra
– Vládna delegácia ČSR navštívila medzinárodný veľtrh

v Budapešti.

1. októbra
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom pôšt

A. Neumanom priletela na návštevu BĽR.

14. novembra
– Druhá časť delegácie čs. žien vedená podpredsedníčkou

NZ ČSR A. Hodinovou-Spurnou odcestovala do Moskvy
na konferenciu Medzinárodnej demokratickej federácie
žien.

21. novembra
– 307-členná delegácia českých a slovenských poľnohos-

podárov vedená námestníkom ministra poľnohospodár-
stva A. Nedvědom sa po päťtýždňovom pobyte v ZSSR
vrátila do vlasti.

27. novembra
– Minister zahraničného obchodu ČSR A. Gregor odcesto-

val na hospodárske rokovania do Moskvy.

23. decembra
– Čs. delegácia, ktorá odviezla do Moskvy dary k 70. výro-

čiu narodenia J. Stalina, si prehliadla moskovský Kre-
meľ.

30. decembra
– Do Prahy sa po šesťtýždňovej návšteve ZSSR vrátila

delegácia čs. baníkov vedená generálnym riaditeľom
Československých baní A. Pelnářom.
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26. januára
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom predsedu

vlády Z. Fierlingerom sa vrátila zo Sofie z pohrebu pred-
sedu rady ministrov BĽR V. Kolarova.

4. marca
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničného

obchodu A. Gregorom odcestovala na otvorenie lip-
ského veľtrhu.

6. marca
– Obchodná delegácia ČSR vedená námestníkom

ministra zahraničného obchodu F. Adámkom odcesto-
vala z Moskvy na obchodné rokovania do ČĽR.

15. marca
– Druhá časť delegácie ČSR odletela z Prahy na III. zjazd

Svetového výboru obrancov mieru do Štokholmu.

3. apríla
– 3-členná vládna delegácia ČSR pricestovala do Buda-

pešti na oslavy 5. výročia oslobodenia Maďarska Soviets-
kou armádou.

27. apríla
– Prvá časť delegácie ČSR odletela do ZSSR na oslavy

1. mája.
– Delegácia Zväzu českosloslovensko-sovietskeho priateľ-

stva vedená predsedom NZ ČSR O. Johnom pricestovala
do Moskvy.

28. apríla
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničného

obchodu A. Gregorom odcestovala na veľtrh
do Poznane.

30. mája
– Podpredsedníčka NZ ČSR A. Hodinová-Spurná odletela

do Londýna na zasadanie exekutívy Stáleho výboru Sve-
tového kongresu obrancov mieru.

6. júna
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničného

obchodu A. Gregorom priletela na obchodné a politické
rokovania do Bukurešti.

14. júla
– 37-členná delegácia Československých štátnych majet-

kov vedená generálnym riaditeľom Československých

štátnych majetkov J. Smrkovským odcestovala
na návštevu ZSSR.

11. augusta
– Na návštevu ZSSR odcestovala 30-členná skupina čs.

výskumníkov v oblasti poľnohospodárstva.

23. augusta
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom predsedu

vlády Z. Fierlingerom odletela do Bukurešti na oslavy 6.
výročia oslobodenia Rumunska Sovietskou armádou.

2. septembra
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom vnútorného

obchodu F. Krajčírom odletela na jesenný veľtrh
do Plovdivu.

7. septembra
– 2-členná delegácia ČSR odletela z Prahy na kongres

obrancov mieru RĽR konaný v dňoch 9.–12. septembra
v Bukurešti.

8. septembra
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom spravodlivosti

Š. Raisom odletela do Sofie na oslavy 6. výročia oslobo-
denia Bulharska Sovietskou armádou.

13. septembra
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSR

V. Široký sa vrátil z návštevy ZSSR.

14. septembra
– Delegácia ČSR na zasadaní Svetovej federácie pre Spo-

jené národy vedená podpredsedom NZ ČSR V. Procház-
kom sa vrátila do Prahy.

17. septembra
– Vládna delegácia ČSR vedená podpredsedom vlády

a ministrom zahraničných vecí ČSR V. Širokým odcesto-
vala na zasadanie V. Valného zhromaždenia OSN v Lake
Success.

3. októbra
– 24-členná delegácia čs. lekárov a vedeckých pracovníkov

odcestovala z Prahy na trojmesačný študijný pobyt
do ZSSR.

11. októbra
– 3-členná delegácia Československého Červeného kríža

odletela do Monte Carla na konferenciu Rady guverné-
rov Ligy Červeného kríža.
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10. decembra
– Kultúrna delegácia ČSR vedená prof. J. Průčkom prices-

tovala do Pekingu.

19 5 1

1. januára
– Vládna delegácia ČSR odcestovala do NDR na oslavy

75. výročia narodenia prezidenta NDR W. Piecka.

4. januára
– Československá obchodná delegácia vedená námestní-

kom ministra zahraničného obchodu J. Kohoutom prile-
tela do Pekingu.

20. januára
– Delegácia Československej pošty vedená námestníkom

ministra pôšt M. Laipertom odletela do Egypta, kde sa
v dňoch 22. 1. – 4. 2. zúčastnila na leteckej poštovej kon-
ferencii v Káhire.

9. februára
– Z PĽR sa do vlasti vrátila delegácia Československého

červeného kríža, ktorá sa pod vedením podpredsed-
níčky ČSČK P. Kopřivovej zúčastnila zjazdu Poľského
červeného kríža.

– Československá delegácia vedená námestníkom
ministra informácií a osvety L. Čivrným odletela
do Sofie na zasadanie československo-bulharskej zmie-
šanej komisie, ktorá mala prerokovať plán kultúrnych
stykov medzi oboma krajinami.

14. februára
– Minister zahraničného obchodu ČSR A. Gregor so sprie-

vodom priletel na obchodné rokovania do Moskvy.

18. marca
– Do ČSR sa vrátila československá kultúrna delegácia,

ktorá bola pod vedením J. Průčka na návšteve v ČĽR.

23. marca
– Československá delegácia vedená ústredným tajomní-

kom ÚRO K. Marvanom sa zúčastnila Európskej konfe-
rencie pracujúcich proti remilitarizácii západného
Nemecka, otvorenej v Berlíne dňa 23. marca.

16. apríla
– Delegácia ministerstva práce a sociálnej starostlivosti

ČSR odletela na návštevu Varšavy.

24. – 27. apríla 
– Československá delegácia vedená predsedom Štátneho

plánovacieho úradu J. Dolanským rokovala v Budapešti
o prehĺbení spolupráce medzi ČSR a MĽR v oblasti prie-
myslu.

24. mája
– Po dvojtýždňovej návšteve ZSSR sa do Prahy vrátila

československá vládna delegácia, ktorá v Sovietskom
zväze rokovala o otázkach vzájomného poštového
styku.

14. júna
– Delegácia ČZM vedená M. Macůrkom odletela

na návštevu ZSSR.

24. júna
– Na zasadaní výkonného výboru Medzinárodnej demo-

kratickej federácie žien v Sofii predniesla prejav vedúca
československej delegácie A. Hodinová-Spurná.

5. júla
– Dvojčlenná vládna delegácia ČSR odcestovala do Mon-

golska na oslavy 30. výročia víťazstva ľudovej revolúcie.

19. júla
– Československá vládna delegácia odcestovala do Var-

šavy na oslavy poľského štátneho sviatku.

22. júla
– Československá vládna delegácia vedená námestníkom

predsedu vlády generálom L. Svobodom pricestovala
do Bukurešti na oslavy 7. výročia oslobodenia
Rumunska Sovietskou armádou.

29. augusta
– Delegácia československých študentov odcestovala

do Varšavy na zasadanie rady Medzinárodného zväzu
študentstva.

7. septembra
– Československá vládna delegácia vedená námestníkom

predsedu vlády Z. Fierlingerom odcestovala do Sofie
na oslavy 7. výročia oslobodenia Bulharska Sovietskou
armádou.

6. októbra
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom informácií

a osvety Václavom Kopeckým odcestovala do Berlína
na oslavy 3. výročia vzniku NDR.
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5. novembra
– Delegácia Zväzu českosloslovensko-sovietskeho priateľ-

stva vedená ministrom lesov a drevárskeho priemyslu
ČSR M. Smidom odcestovala do Moskvy na oslavy
34. výročia Októbrovej revolúcie.

23. novembra
– Československá odborová delegácia, ktorá sa pod vede-

ním predsedu ÚRO a podpredsedu SOF F. Zupku zúčast-
nila na zasadaní Generálnej rady SOF v Berlíne, sa vrá-
tila do vlasti.

24. decembra
– Minister zahraničného obchodu A. Gregor odletel

na obchodné rokovania do Moskvy.

19 5 2

10. februára
– Československá delegácia vedená námestníčkou

ministra zahraničných vecí G. Sekaninovou-Čakrtovou
sa vrátila zo VI. zasadania Valného zhromaždenia OSN
v Paríži.

– 11-členná delegácia československých kovorobotníkov
vedená ústredným tajomníkom ROH – Zväzu zamest-
nancov v kovopriemysle K. Carvom odcestovala
na Európsku konferenciu pracovníkov v kovopriemysle,
ktorá sa dňa 11. februára začala vo Viedni.

26. februára
– Člen Európskeho robotníckeho výboru zlepšovateľ-elek-

trozvárač Karel Doutnáč odcestoval na zasadanie ERV
do Berlína.

10. marca
– Prezident ČSR K. Gottwald s manželkou odcestoval

na štátnu návštevu NDR. Do Prahy sa vrátil dňa
14. marca.

18. marca
– Delegácia ministerstva zdravotníctva ČSR vedená minis-

trom zdravotníctva J. Plojharom odcestovala
na návštevu PĽR.

22. – 23. marca 
– Delegácia ČSR vedená ministrom zdravotníctva J. Ploj-

harom navštívila Varšavu.

30. marca
– Československá vládna delegácia vedená ministrom

informácií a osvety V. Kopeckým odcestovala
na návštevu ČĽR.

– Československá delegácia vedená generálnym riadite-
ľom Československej štátnej banky O. Pohlom odcesto-
vala na medzinárodnú hospodársku konferenciu
do Moskvy.

2. apríla
– Československá vládna delegácia odcestovala do MĽR

na oslavy 7. výročia oslobodenia Maďarska Sovietskou
armádou.

– Československá vládna delegácia vedená ministrom
informácií a osvety V. Kopeckým sa cestou do ČĽR zasta-
vila v Moskve.

31. mája
– Československá odborárska delegácia sa vrátila

z návštevy ČĽR.

16. júla
– Československá delegácia vedená podpredsedníčkou

NZ ČSR A. Hodinovou-Spurnou odletela na zasadanie
exekutívy Medzinárodnej demokratickej federácie žien
v Bukurešti.

21. augusta
– Československá vládna delegácia vedená ministrom

informácií a osvety V. Kopeckým odletela do RĽR
na oslavy 8. výročia oslobodenia Rumunska Sovietskou
armádou.

30. augusta
– Československá vládna delegácia vedená ministrom

zahraničného obchodu A. Gregorom priletela na medzi-
národný veľtrh do Plovdivu.

6. septembra
– Československá vládna delegácia vedená predsedom NZ

ČSR O. Johnom odletela do Sofie na oslavy bulharského
štátneho sviatku.

– Československá vládna delegácia vedená ministrom ťaž-
kého strojárenstva J. Maurerom odcestovala na otvore-
nie medzinárodného veľtrhu v Lipsku.

6. októbra
– Československá vládna delegácia vedená námestníkom

predsedu vlády Z. Fierlingerom odcestovala do Berlína
na oslavy štátneho sviatku NDR.
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11. októbra
– Československá delegácia odletela na VII. zasadanie Val-

ného zhromaždenia OSN v New Yorku.

3. novembra
– Československá odborárska delegácia vedená tajomní-

kom ÚRO J. Kolářom odcestovala do Moskvy na oslavy
35. výročia Októbrovej revolúcie.

7. novembra
– Delegácia Československého výboru obrancov mieru

vedená podpredsedníčkou NZ ČSR A. Hodinovou-Spur-
nou odcestovala na návštevu NDR.

12. novembra
– Do Moskvy pricestovala delegácia popredných českoslo-

venských poľnohospodárskych pracovníkov vedená
ministrom poľnohospodárstva E. Mandákom.

13. novembra
– Z návštevy ZSSR sa do Prahy vrátila delegácia ZČSSP

vedená členkou predsedníctva ÚV ZČSSP L. Klehňovou-
-Besserovou.

23. novembra
– Československá vládna delegácia odcestovala do AĽR

na oslavy 8. výročia oslobodenia Albánska Sovietskou
armádou.

Marec
– Vládna delegácia ČSR bola na návšteve NDR.

19 5 3

8. januára
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničného

obchodu R. Dvořákom odcestovala na obchodné roko-
vania do Moskvy.

19. januára
– Delegácia českých a slovenských žien vedená poslanky-

ňou NZ ČSR R. Zahrádkovou odcestovala na trojtýžd-
ňový pobyt do ZSSR.

16. februára
– Čs. delegácia vedená ministrom zahraničných vecí

V. Davidom odcestovala do New Yorku na 2. časť
VII. zasadania Valného zhromaždenia OSN.

8. marca
– Stranícka a vládna delegácia ČSR vedená predsedom

KSČ a prezidentom republiky K. Gottwaldom odcesto-
vala do Moskvy na pohreb J. Stalina.

18. marca
– Delegácia Zväzu čs. skladateľov vedená jeho predsedom

Václavom Dobiášom odcestovala na návštevu
do Moskvy.

Posledná marcová dekáda
– Desaťčlenná čs. delegácia vedená tajomníkom ÚV ČZM

Jaroslavom Hejnom sa zúčastnila Medzinárodnej konfe-
rencie na obranu práv mládeže vo Viedni.

24. marca
– Delegácia ČZM vedená tajomníkom ÚV ČZM M. Jake-

šom odcestovala na jednomesačnú študijnú cestu
do ZSSR.

7. apríla
– Delegácia čs. odborárov vedená tajomníkom ÚRO

V. Daubnerom pricestovala na návštevu ZSSR.

22. apríla
– Delegácia čs. odborárov odletela na návštevu ČĽR.

29. apríla
– Delegácia čs. odborárov odcestovala na návštevu BĽR

a RĽR.

21. mája
– Čs. zdravotnícka delegácia odcestovala na Svetový kon-

gres lekárov do Viedne.

22. mája
– Delegácia ČSAV odcestovala do Budapešti na zasadanie

Maďarskej akadémie vied.

Posledná májová dekáda
– Čs. študijná delegácia ministerstva školstva a osvety

na čele s ministrom E. Sýkorom pricestovala na návštevu
ZSSR, aby sa oboznámila so zásadami sovietskeho škol-
stva a s organizáciou pedagogickej práce na školách.
ZSSR v tom istom čase navštívila i čs. študijná delegácia
vysokých škôl vedená ministrom L. Štollom.

4. júna
– Desaťčlenná delegácia českých a slovenských žien

vedená podpredsedníčkou NZ ČSR A. Hodinovou-Spur-
nou odletela na Svetový kongres žien zvolaný Medziná-
rodnou demokratickou federáciou žien do Kodane.
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28. júla
– Prvá časť čs. delegácie odcestovala na Svetový festival

mládeže a študentstva do Bukurešti.

13. augusta
– Čs. delegácia vedená námestníčkou ministra zahranič-

ných vecí G. Sekaninovou-Čakrtovou odletela na 3. časť
VII. zasadania Valného zhromaždenia OSN v New
Yorku.

29. augusta
– Čs. delegácia vedená ministrom ťažkého strojárenstva

K. Poláčkom odcestovala na medzinárodný veľtrh
do Lipska.

8. septembra
– Čs. delegácia vedená ministrom zahraničných vecí

V. Davidom odcestovala do New Yorku na VIII. zasada-
nie Valného zhromaždenia OSN.

23. septembra
– Delegácia čs. kultúrnych pracovníkov sa na ceste do ČĽR

zastavila v Moskve.

19 5 4

15. januára
– 2-členná delegácia Výboru československých žien odces-

tovala na zasadanie výkonného výboru Medzinárodnej
demokratickej federácie žien v Ženeve.

18. januára
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničného

obchodu R. Dvořákom odletela na obchodné rokovania
do Moskvy.

14. februára
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zdravotníctva

J. Plojharom odcestovala na návštevu NDR.

10. – 17. marca 
– Delegácia ÚV KSČ sa zúčastnila II. zjazdu PZRS, ktorý

sa konal vo Varšave.

23. marca
– Čs. filmová delegácia vedená V. Nezvalom odcestovala

na filmový festival do Cannes.

4. júna
– 14-členná delegácia ČZM vedená prvým tajomníkom

ÚV ČZM M. Veckerom odcestovala do Berlína na II. let-
nicový zjazd nemeckej mládeže.

5. júna
– Na návštevu ZSSR zavítala delegácia ČSAV vedená hlav-

ným sekretárom ČSAV akademikom F. Šormom.

18. júna
– Delegácia čs. odborov vedená prvým tajomníkom ÚRO

J. Teslom odcestovala na európsku odborovú konferen-
ciu do Berlína.

– 25-členná delegácia ČZM vedená tajomníkom ÚV ČZM
J. Hejnom odcestovala na jednomesačný pobyt do ZSSR.

27. júna
– Do Moskvy pricestovala čs. delegácia Ústrednej rady

družstiev vedená predsedom Ústredného zväzu spotreb-
ných družstiev J. Podlipným.

15. júla
– 3-členná delegácia ČSAV odletela do Londýna na medzi-

národnú konferenciu o elektrónovej mikroskopii.

31. júla
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom predsedu

vlády a ministrom poľnohospodárstva J. Uherom odces-
tovala do Moskvy na Všezväzovú poľnohospodársku
výstavu.

20. augusta
– Do ZSSR odcestovala veľká skupina českých a sloven-

ských študentov na štúdium na sovietskych vysokých
školách.

5. septembra
– 48-členná čs. delegácia vedená námestníkom ministra

poľnohospodárstva J. Ledlom pricestovala do Moskvy
na Všezväzovú poľnohospodársku výstavu.

7. septembra
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom predsedu

vlády a ministrom poľnohospodárstva J. Uherom odces-
tovala do Sofie na oslavy 10. výročia oslobodenia Bul-
harska Sovietskou armádou.

14. septembra
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničných

vecí V. Davidom odcestovala do New Yorku na IX. zasa-
danie Valného zhromaždenia OSN.
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22. septembra
– Stranícka a vládna delegácia ČSR vedená námestníkom

predsedu vlády a ministrom kultúry V. Kopeckým odces-
tovala na oslavy 5. výročia vzniku ČĽR.

Posledná septembrová dekáda
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom ministra

zahraničného obchodu J. Hornom odcestovala
na obchodné rokovania do Argentíny.

– Čs. študentská delegácia sa mala zúčastniť na VII. kon-
grese Národného zväzu študentstva USA, avšak nedos-
tala vstupné víza.

Začiatok októbra
– Do ČĽR zavítala 5-členná čs. kultúrna delegácia.

5. októbra
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom NZ ČSR Z.

Fierlingerom odcestovala do Berlína na oslavy 5. výročia
vyhlásenia NDR.

17. novembra
– Čs. delegácia vedená podpredsedníčkou NZ ČSR

A. Hodinovou-Spurnou pricestovala do Štokholmu
na zasadanie Svetovej rady mieru.

22. novembra
– 30-členná delegácia rektorov, dekanov a vedúcich kate-

dier čs. vysokých škôl vedená rektorom Karlovej univer-
zity M. Katetovom odcestovala na návštevu ZSSR.

28. novembra  
– Predseda vlády ČSR V. Široký pricestoval na návštevu

do Moskvy.

19 5 5

18. januára
– Zástupcovia ČSR a Peru rokovali v Ženeve o normalizá-

cii obchodných stykov medzi oboma krajinami.

20. januára
– Z rozšíreného zasadania Svetovej rady mieru, ktoré sa

konalo vo Viedni, sa do Prahy vrátila 2-členná čs. delegá-
cia.

– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom ministra
zahraničného obchodu odletela na obchodné rokovania
do Belehradu.

8. februára
– 3-členná delegácia čs. žien odcestovala do Ženevy

na zasadanie Medzinárodnej demokratickej federácie
žien.

13. februára
– Delegácia ÚV NF vedená ministrom kultúry L. Štollom

odcestovala na návštevu NDR.

Posledná februárová dekáda
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom ministra

zahraničných vecí R. Schmelzom bola na oficiálnej
návšteve v Indii.

5. marca
– Do Prahy sa vrátila delegácia čs. žien, ktoré sa spolu

so ženami z Poľska a západného Nemecka od 1. marca
zúčastňovali v NDR manifestácií a aktívov usporiada-
ných v rámci Týždňa boja nemeckých žien proti remili-
tarizácii, vojne a za mier.

6. marca
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom hutného prie-

myslu a rudných baní J. Reitmajerom sa vrátila z medzi-
národného veľtrhu v Lipsku.

24. marca
– Námestník ministra zahraničného obchodu J. Kohout

predniesol prejav na otvorení výstavy čs. priemyslu
v Káhire.

Posledná marcová dekáda
– Vládna delegácia ČSR rokovala v Chartúme o možnos-

tiach rozšírenia hospodárskych stykov medzi ČSR
a Sudánom.

2. apríla
– Stranícka a vládna delegácia ČSR vedená členom poli-

tického byra ÚV KSČ, prvým námestníkom predsedu
vlády J. Dolanským odcestovala do Budapešti na oslavy
10. výročia oslobodenia Maďarska Sovietskou armádou.

4. apríla
– Československý štátny súbor piesní a tancov odcestoval

na niekoľkomesačné turné do ČĽR a KĽDR.

9. apríla
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom chemického

priemyslu J. Púčikom, ktorá sa zúčastnila otvorenia
výstavy čs. priemyslu v Helsinkách, sa vrátila z Fínska
do Prahy.
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12. apríla
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníčkou predsedu

vlády L. Jankovcovou priletela do Pekingu na slávnostné
otvorenie čs. výstavy 10 rokov budovania socializmu
v ČSR.

21. apríla
– 32-členná čs. delegácia vedená tajomníkom ÚRO

F. Káchom odcestovala do Lipska na Európsku robot-
nícku konferenciu proti militarizácii západného
Nemecka.

6. mája
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom predsedu

vlády V. Škodom pricestovala do Berlína na oslavy
10. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom.

10. mája  
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom vlády V. Širo-

kým pricestovala do Varšavy na konferenciu európskych
krajín o zabezpečení mieru a bezpečnosti v Európe.
Konferencie sa zúčastnili delegácie AĽR, BĽR, ČSR,
MĽR, NDR, PĽR, RĽR a ZSSR. Ako pozorovateľ sa kon-
ferencie zúčastnil zástupca ČĽR.

2. júna
– 50-členná čs. delegácia vedená ministrom poľnohospo-

dárstva M. Smidom odcestovala na poľnohospodársku
výstavu do Moskvy.

7. júna
– Čs. kultúrna delegácia vedená spisovateľom J. Drdom

odcestovala na návštevu NDR.

15. júna
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničných

vecí V. Davidom odcestovala do San Franciska na sláv-
nostné zasadanie Valného zhromaždenia OSN.

20. júla
– Vládna delegácia ČSR vedená členom politického byra

ÚV KSČ a predsedom NZ ČSR Z. Fierlingerom odcesto-
vala do Varšavy na oslavy poľského štátneho sviatku.

27. júla  
– Delegácia Národného zhromaždenia ČSR vedená jeho

predsedom Z. Fierlingerom odletela na oficiálnu
návštevu MĽR.

21. augusta 
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom predsedu

vlády V. Škodom odcestovala do Rumunska na oslavy
10. výročia oslobodenia krajiny Sovietskou armádou.

22. augusta
– Do ZSSR odcestovala početná skupina českých a sloven-

ských študentov, aby pokračovali v štúdiu na rozličných
sovietskych vysokých školách.

1. septembra
– Čs. odborárska delegácia vedená tajomníkom ÚRO

F. Káchom odletela na návštevu do Juhoslávie.

30. septembra
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom potravinár-

skeho priemyslu J. Uherom priletela do Pekingu
na otvorenie výstavy Desať rokov budovania socializmu
v Československu usporiadanej v Šanghaji.

5. októbra
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom vnútra R. Bará-

kom odcestovala na oslavy štátneho sviatku NDR.

21. októbra
– Česká filharmónia odcestovala na umelecký zájazd

do NDR.

Začiatok novembra
– 3-členná delegácia čs. katolíkov zavítala do VDR. Krátko

po príchode do Hanoja ju prijal prezident Ho Či Min.

4. novembra
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničného

obchodu R. Dvořákom odcestovala na návštevu Indie
a Barmy.

Začiatok druhej novembrovej dekády
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničného

obchodu R. Dvořákom navštívila medzinárodný veľtrh
v Dillí a viedla obchodné rokovania s viacerými predsta-
viteľmi indickej vlády.

18. novembra
– Za prítomnosti vládnej delegácie ČSR vedenej minis-

trom zahraničného obchodu R. Dvořákom bola v hlav-
nom meste Barmy Rangúne otvorená čs. priemyslová
výstava.
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25. novembra
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničného

obchodu R. Dvořákom pricestovala na návštevu
do Káhiry.

6. decembra
– Delegácia Zväzu protifašistických bojovníkov vedená

vedená jeho predsedom poslancom J. Vodičkom odces-
tovala na návštevu Talianska.

11. decembra
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom kultúry L. Štol-

lom odcestovala do NDR na otvorenie Domu českoslo-
venskej kultúry v Berlíne.

19 5 6

2. januára
– Stranícka a vládna delegácia ČSR vedená členom poli-

tického byra ÚV KSČ a prvým tajomníkom ÚV KSS
K. Bacílkom odcestovala do Berlína na oslavy 80. výročia
narodenia prezidenta NDR W. Piecka.

8. januára
– Čs. delegácia vedená členom predsedníctva NZ ČSR

J. Harusom odcestovala do PĽR, aby sa zúčastnila
Týždňa priateľstva poľského a československého ľudu.

26. januára
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom kultúry L. Štol-

lom odletela do Brazílie na inauguráciu prezidenta
J. Kubitschka de Oliveira.

21. februára
– Čs. delegácia odcestovala do ČĽR na otvorenie priemy-

selnej a kultúrnej výstavy Budovanie socializmu
v Československu, usporiadanej v Kantone.

24. februára
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom predsedu

vlády K. Poláčkom odcestovala na otvorenie jarného
veľtrhu v Lipsku.

16. marca  
– Delegácia NZ ČSR vedená jeho predsedom Z. Fierlinge-

rom pricestovala na trojtýždňovú návštevu ZSSR.

18. marca
– Čs. delegácia vedená podpredsedom NZ ČSR J. Valom

odcestovala do Karáčí na oslavy vyhlásenia Pakistanu
za republiku.

16. apríla
– Čs. zdravotnícka delegácia vedená ministrom zdravot-

níctva J. Plojharom odcestovala na návštevu ČĽR, KĽDR,
VDR, MoĽR a ZSSR.

5. mája
– Delegácia NZ ČSR vedená jeho predsedom Z. Fierlinge-

rom pricestovala na návštevu Juhoslávie.

25. mája
– Čs. delegácia vedená námestníkom ministra staveb-

níctva A. Pokorným zavítala na návštevu Juhoslávie, aby
sa oboznámila s niektorými stavebnými metódami
i s ďalšími otázkami súvisiacimi s výstavbou priemysel-
ných objektov i obytných domov.

26. mája
– Čs. kultúrna delegácia vedená rektorom VŠMU v Brati-

slave, národným umelcom A. Bagarom, priletela
na návštevu Egypta.

30. mája – 6. júna
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom kultúry L. Štol-

lom rokovala v Moskve o rozšírení dlhodobej kultúrnej
a vedeckej spolupráce medzi ČSR a ZSSR.

7. júna
– Čs. obchodná delegácia začala v Káhire rokovania o roz-

voji obchodných a priemyselných vzťahov medzi ČSR
a Egyptom.

11. júna
– Z Prahy odcestovala prvá časť čs. delegácie, ktorá sa pod

vedením predsedníčky Zväzu zamestnancov štátneho
obchodu M. Radovej zúčastnila na Svetovej konferencii
pracujúcich žien v Budapešti.

30. júna
– Čs delegácia vedená E. Erbanom sa vrátila z 39. zasada-

nia MOP v Ženeve.

6. – 11. júla  
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom vlády V. Širo-

kým bola na priateľskej návšteve v PĽR.

24. júla
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom vnútorného

obchodu F. Krajčírom odletela na návštevu Islandskej
republiky s cieľom preskúmať možnosti ďalšieho rozvoja
vzájomných hospodárskych vzťahov.
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26. júla
– Čs. obchodná delegácia vedená vedúcim odboru minis-

terstva zahraničného obchodu M. Kadlecom pricesto-
vala do Karáčí na rokovania o rozvoji obchodných vzťa-
hov medzi ČSR a Pakistanom.

1. augusta
– Čs. hospodárska delegácia vedená námestníkom

ministra zahraničného obchodu J. Kohoutom priletela
na Cejlón, aby rokovala o možnostiach rozšírenia hospo-
dárskej spolupráce medzi Cejlónom a ČSR.

15. augusta
– 8-členná delegácia čs. baníkov odcestovala na dvojtýžd-

ňový študijný pobyt do ZSSR.

29. augusta
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom ministra

zahraničných vecí L. Šimovičom odcestovala do Kambo-
dže na rokovania o možnostiach rozšírenia vzájomných
hospodárskych stykov a kultúrnej spolupráce.

17. októbra
– Delegácia ÚV KSČ, ktorá sa zúčastnila VIII. zjazdu

Komunistickej strany Číny, sa vrátila do vlasti.

9. novembra
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničných

vecí V. Davidom odcestovala na XI. zasadanie Valného
zhromaždenia OSN.

10. novembra
– Delegácia Československej skupiny Medziparlamentnej

únie odcestovala z Prahy na medziparlamentnú konfe-
renciu do Bangkoku, ktorá sa začala dňa 15. novembra.

15. novembra  
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom vlády V. Širo-

kým navštívila MĽR.

18. novembra
– Delegácia NZ ČSR vedená predsedom NZ Z. Fierlinge-

rom odcestovala na jednotýždňovú návštevu NDR.

19 5 7  

3. januára
– Minister zahraničného obchodu ČSR R. Dvořák priletel

na obchodné rokovania do Moskvy.

10. januára
– Do ČSR sa po jednomesačnom pobyte v Indii vrátila čs.

kultúrna delegácia vedená prvým námestníkom
ministra školstva a kultúry K. Bedrnom.

22. januára
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom školstva a kul-

túry F. Kahudom odcestovala FĽRJ na rokovania o roz-
voji vzájomných kultúrnych stykov.

23. januára – 2. februára 
– Stranícka a vládna delegácia ČSR vedená prezidentom

republiky A. Zápotockým bola na štátnej návšteve
v ZSSR, počas ktorej rokovala o otázkach zaujímajúcich
obe strany.

19. februára
– 6-členná obchodná delegácia ČSR vedená námestníkom

ministra zahraničného obchodu R. Schmelzom pricesto-
vala na obchodné rokovania do Belehradu.

20. februára
– 2-členná čs delegácia odletela do Ghany na oslavy

vyhlásenia jej nezávislosti. Slávnostný akt vyhlásenia
nezávislosti Ghany sa uskutočnil o polnoci z 5. na 6.
marca.

25. februára
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom – predsedom

Štátneho plánovacieho úradu O. Šimůnkom odletela
na obchodné a hospodárske rokovania do Budapešti.
Rokovania trvali do 1. marca.

4. marca
– Delegácia ÚRO ČSR vedená jej predsedom F. Zupkom

priletela na návštevu MĽR.

5. marca
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničného

obchodu R. Dvořákom odletela do Egypta na rokovania
o prehĺbení obchodných a hospodárskych vzťahov.

8. marca
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom vlády V. Širo-

kým odcestovala na návštevu ČĽR, VDR, KĽDR a MoĽR.
Do vlasti sa po viac než jednomesačnom pobyte v zahra-
ničí vrátila 10. apríla.

17. apríla
– 2-členná delegácia ÚV KSČ odletela z Prahy do Gentu,

kde sa v dňoch 19. – 22. apríla konal XII. zjazd Komunis-
tickej strany Belgicka.
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28. apríla
– Po niekoľkodňovom pobyte v Sofii sa do Prahy vrátila

vládna delegácia ČSR, ktorá v Bulharsku rokovala
s predstaviteľmi BĽR, NDR a ZSSR o vzájomnej spolu-
práci v oblasti poľnohospodárstva.

8. mája
– Delegácia NZ ČSR vedená jeho predsedom Z. Fierlinge-

rom pricestovala na návštevu do Berlína.

20. – 24. mája  
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom vlády V. Širo-

kým bola na návšteve v NDR. Na záver návštevy bola
v Berlíne vydaná Spoločná deklarácia vlád ČSR a NDR.

4. júna
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom presného stro-

járenstva V. Ouzkým sa vrátila z Paríža, kde sa zúčastnila
na slávnostnom otvorení medzinárodného parížskeho
veľtrhu.

7. júna
– Čs. delegácia odcestovala do Kolomba na zasadanie Sve-

tovej rady mieru.

6. júla
– Po týždennom pobyte vo Francúzsku sa do Prahy vrátila

delegácia vedúcich pracovníkov čs. stavebníctva vedená
ministrom stavebníctva O. Beranom. V Paríži navštívila
Medzinárodný salón stavebníctva a prezrela si niektoré
francúzske stavby.

10. júla
– Čs. delegácia zložená z hospodárskych expertov prices-

tovala do Budapešti na rokovania o čerpaní dlhodobého
úveru, ktorý ČSR poskytla MĽR, a o dodávkach čs. elek-
trickej energie do MĽR.

21. júla
– Prvých 900 mladých ľudí z ČSR odcestovalo z Prahy

na VI. svetový festival mládeže a študentstva do Moskvy.

28. augusta
– 6-členná čs. delegácia vedená námestníkom predsedu

vlády K. Poláčkom sa vrátila z obchodných rokovaní
v AĽR.

29. augusta
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom vnútorného

obchodu F. Krajčírom odletela na obchodné rokovania
do Grécka.

8. septembra
– Čs. delegácia vedená ministrom zahraničných vecí

V. Davidom odcestovala do New Yorku na XII. zasadanie
Valného zhromaždenia OSN.

10. októbra
– 7-členná čs. delegácia vedená prvým námestníkom

ministra školstva a kultúry B. Muchom odletela
do Holandska, aby sa v meste Haarden zúčastnila sláv-
nostného odhalenia pomníka J. A. Komenskému.

11. októbra
– Delegácia NZ ČSR vedená jeho podpredsedníčkou

A. Hodinovou-Spurnou sa vrátila z dvojtýždňovej
návštevy BĽR.

14. októbra
– Na hospodárske rokovania do Moskvy odcestovala čs.

obchodná delegácia vedená námestníkom ministra
zahraničného obchodu A. Hlochom.

19. októbra
– Delegácia NZ ČSR vedená jeho podpredsedom A. Fia-

lom pricestovala na päťdňovú oficiálnu návštevu
do MoĽR.

24. októbra
– Po mesačnom pobyte v ČĽR a v KĽDR odletela

z Pekingu do vlasti delegácia NZ ČSR vedená jeho pred-
sedom Z. Fierlingerom.

2. novembra
– Do Paríža priletela 13-členná delegácia NZ ČSR vedená

rektorom Inštitútu spoločenských vied pri ÚV KSČ
poslancom L. Štollom.

4. novembra
– Stranícka a vládna delegácia ČSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ a prezidentom republiky A. Novotným
odletela do Moskvy na oslavy 40. výročia Októbrovej
revolúcie.

6. decembra
– Na návštevu ČĽR priletela čs. vojenská delegácia vedená

ministrom národnej obrany generálplukovníkom
B. Lomským.
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19 5 8  

2. januára  
– Predseda vlády ČSR V. Široký so sprievodom odletel

na prvom prúdovom lietadle Tu 104 patriacom Česko-
slovensku, na oficiálnu návštevu do Indie. Dôležitá časť
rokovaní s indickými predstaviteľmi sa týkala čs. spoluú-
časti na výstavbe veľkého závodu strojárenskej metalur-
gie v Ráňčí vo východoindickom štáte Bihár. Okrem
Indie navštívila čs. vládna delegácia aj Kambodžu,
Barmu, Indonéziu a Cejlón.

16. – 20. januára  
– Predseda vlády ČSR V. Široký so sprievodom bol na pria-

teľskej návšteve v Kambodži.

20. – 24. januára  
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom vlády V. Širo-

kým bola na návšteve v Barme.

24. – 30. januára  
– Predseda vlády ČSR V. Široký so sprievodom navštívil

Indonéziu.

27. januára
– Kultúrna delegácia ČSR vedená ministrom školstva

a kultúry F. Kahudom sa vrátila z Varšavy do Prahy.

30. januára
– Minister zahraničného obchodu ČSR R. Dvořák prices-

toval na obchodné rokovania do Budapešti.

3. februára  
– Predseda vlády ČSR V. Široký so sprievodom sa na spia-

točnej ceste z návštevy Indie, Kambodže, Barmy, Indo-
nézie a Cejlónu zastavil v Moskve.

6. februára
– Kultúrna delegácia ČSR vedená námestníkom ministra

školstva a kultúry J. Havelkom pricestovala na kultúrne
rokovania do Pekingu.

1. marca
– Vládna delegácia ČSR odcestovala na otvorenie veľtrhu

do Lipska.

4. – 14. marca 
– Delegácia Národného zhromaždenia ČSR vedená jeho

predsedom Z. Fierlingerom bola na návšteve v PĽR.

30. marca
– 2-členná čs. delegácia, ktorá sa v dňoch 22.–26. marca

zúčastnila zasadania predsedníctva Svetovej rady mieru
v Dillí, sa vrátila do vlasti.

9. apríla
– Vládna delegácia ČSR vedená prvým námestníkom

predsedu vlády J. Dolanským odletela na obchodné
rokovania do Moskvy.

10. – 18. apríla  
– V Moskve sa uskutočnili hospodárske rokovania medzi

delegáciou ZSSR, vedenou námestníkom predsedu rady
ministrov ZSSR, predsedom Štátneho plánovacieho
výboru ZSSR I. I. Kuzminom, a delegáciou vlády ČSR,
vedenou prvým námestníkom predsedu vlády ČSR
J. Dolanským.

14. – 23. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David bol

na návšteve v ZSSR.

28. apríla
– Minister zahraničného obchodu R. Dvořák ukončil

návštevu Zjednotenej arabskej republiky.

6. mája
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom predsedu

vlády K. Poláčkom sa vrátila z návštevy AĽR, kde
s albánskymi predstaviteľmi rokovala o spolupráci pri
ťažbe železonikelnatých rúd.

13. mája
– Čs. parlamentná delegácia vedená podpredsedom NZ

ČSR J. Valom sa vrátila z dvojtýždňovej návštevy
Rumunska.

24. – 30. júna  
– Vládna delegácia ČSR vedená predsedom vlády V. Širo-

kým bola na priateľskej návšteve v AĽR.

2. – 14. júla  
– Stranícka a vládna delegácia ČSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ a prezidentom republiky A. Novotným
bola na oficiálnej priateľskej návšteve v ZSSR.

15. júla
– 25-členná delegácia ČSR vedená predsedom Českoslo-

venského výboru obrancov mieru akademikom J. Muka-
řovským odcestovala na kongres za odzbrojenie
a medzinárodnú spoluprácu, ktorý sa konal v dňoch 16.
– 22. júla v Štokholme.
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18. júla
– Čs. delegácia vedená poslancom J. Kroftom odcestovala

na 47. konferenciu Medziparlamentnej únie, ktorá sa
konala v dňoch 23. júla – 1. augusta v Rio de Janeiru.

21. júla
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom predsedu

vlády K. Poláčkom pricestovala do Bruselu na Českoslo-
venské národné dni na Svetovej výstave.

24. – 29. júla 
– Vládna delegácia ČSR vedená členom politického byra

ÚV KSČ, ministrom – predsedom Štátnej plánovacej
komisie O. Šimůnkom, a vládna delegácia MĽR vedená
predsedom Štátneho plánovacieho úradu A. Kissom
rokovali v Budapešti o otázkach dlhodobej vzájomnej
hospodárskej spolupráce.

24. augusta
– Čs. parlamentná delegácia vedená poslancom J. Kroftom

sa vrátila z oficiálnej návštevy Uruguajskej republiky.

31. augusta
– 20-členná delegácia NF ČSR pricestovala do Berlína, aby

sa zúčastnila Týždňa priateľstva československého
a nemeckého ľudu v NDR.

2. – 5. septembra  
– Predseda vlády ČSR V. Široký so sprievodom bol na pria-

teľskej návšteve v Afganistane.

5. septembra
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom financií

J. Ďurišom odletela do Grécka na otvorenie medziná-
rodného veľtrhu v Soluni.

9. septembra
– Čs. delegácia vedená ministrom zahraničných vecí

V. Davidom odcestovala do New Yorku na XIII. zasada-
nie Valného zhromaždenia OSN.

8. septembra
– Minister školstva a kultúry ČSR F. Kahuda odcestoval

na oficiálnu návštevu RĽR.

13. septembra
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom ťažkého strojá-

renstva J. Reitmajerom sa vrátila zo Zjednotenej arab-
skej republiky, kde viedla hospodárske a obchodné roko-
vania.

2. novembra
– Minister školstva a kultúry ČSR F. Kahuda odcestoval

do Paríža na X. generálnu konferenciu organizácie
UNESCO.

5. novembra – 13. decembra  
– Československá delegácia vedená ministrom financií

J. Ďurišom bola na návšteve Etiópie.

8. novembra
– Čs. delegácia vedená námestníkom ministra zahranič-

ných vecí J. Hájkom odletela do Ženevy na konferenciu
expertov Západu a Východu o opatreniach na odvráte-
nie neočakávaného útoku.

19. novembra
– Stranícka a vládna delegácia ČSR vedená členom poli-

tického byra ÚV KSČ a predsedom vlády V. Širokým
odcestovala na jednotýždňovú priateľskú návštevu BĽR.

25. novembra
– 5-členná študijná delegácia KSČ vedená tajomníkom

ÚV KSČ V. Kouckým odcestovala do Viedne.

November
– Delegácia NF ČSR vedená tajomníčkou ÚV SNF E.

Murínovou bola na návšteve v MĽR.

3. decembra
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníčkou predsedu

vlády L. Jankovcovou odcestovala na hospodárske
a obchodné rokovania do Varšavy.

20. – 27. novembra  
– Stranícka a vládna delegácia ČSR, vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ a prezidentom republiky A. Novotným,
bola na priateľskej návšteve v BĽR.

15. – 19. decembra 
– Stranícka delegácia ČSR navštívila Varšavu, kde sa

zúčastnila osláv 40. výročia založenia Komunistickej
strany Poľska.

19 5 9   

– Čs. kultúrna delegácia vedená ministrom školstva a kul-
túry F. Kahudom priletela do Káhiry na rokovania o kul-
túrnej spolupráci medzi ČSR a Zjednotenou arabskou
republikou.
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28. februára
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničného

obchodu F. Krajčírom odcestovala na otvorenie veľtrhu
v Lipsku.

19. marca
– Vládna delegácia ČSR vedená členom politického byra

ÚV KSČ a námestníkom predsedu vlády V. Kopeckým
priletela do Budapešti na oslavy 40. výročia Maďarskej
republiky rád.

6. apríla
– Delegácia ministerstva potravinárskeho priemyslu

a výkupu ČSR vedená ministrom J. Uhrom pricestovala
na rokovania do Varšavy.

7. – 11. apríla 
– Minister ťažkého priemyslu ČSR J. Reitmajer pricestoval

na niekoľkodňovú návštevu PĽR.

12. apríla
– Minister zahraničného obchodu ČSR F. Krajčír odcesto-

val na veľtrh do Milána.

24. apríla
– Čs. kultúrna delegácie vedená ministrom školstva a kul-

túry F. Kahudom odcestovala na dvojtýždňovú návštevu
do Irackej republiky.

Apríl
– Vládna delegácia ČSR pre vedeckú a technickú spolu-

prácu bola na návšteve v NDR.

9. júna
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom zahraničného

obchodu F. Krajčírom pricestovala na návštevu PĽR.

10. júna
– Minister zahraničného obchodu ČSR F. Krajčír so sprie-

vodom pricestoval na obchodné rokovania do Moskvy.

24. júna
– Hospodárska delegácia ČSR vedená námestníkom pred-

sedu vlády, ministrom – predsedom Štátneho plánova-
cieho úradu O. Šimůnkom priletela na rokovania
do Budapešti.

29. júna
– Námestník predsedu vlády, minister – predseda Štát-

neho plánovacieho úradu O. Šimůnek so sprievodom
pricestoval na návštevu do Moskvy.

2. júla
– Delegácia ÚV KSČ vedená tajomníkom ÚV KSČ V. Kouc-

kým, ktorá sa zúčastnila na rokovaní XV. zjazdu Francúz-
skej komunistickej strany, sa vrátila z Paríža do Prahy.

11. júla
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníkom ministra

zahraničného obchodu K. Krajčim odletela na návštevu
Irackej republiky.

20. júla
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný odcestoval na dovolenku do ZSSR.

30. júla
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníčkou predsedu

vlády L. Jankovcovou odcestovala do Moskvy na otvore-
nie výstavy čs. skla.

5. augusta
– Čs. delegácia vedená ministrom všeobecného strojáren-

stva K. Poláčkom priletela do Káhiry na otvorenie prevá-
dzky niektorých investičných celkov, ktoré do Zjednote-
nej arabskej republiky dodali podniky čs. zahraničného
obchodu.

11. augusta
– V noci na 11. augusta priletela čs. vládna delegácia

vedená ministrom všeobecného strojárenstva K. Poláč-
kom z Káhiry do Damasku na oficiálne otvorenie prie-
myselných podnikov vybudovaných v Sýrii Českosloven-
skom.

14. septembra
– Čs. delegácia vedená ministrom zahraničných vecí

V. Davidom pricestovala do New Yorku na XIV. zasada-
nie Valného zhromaždenia OSN.

26. septembra
– Vládna delegácia ČSR vedená prvým tajomníkom ÚV

KSČ a prezidentom republiky A. Novotným odletela
na návštevu ČĽR. Šéf strany a štátu navštívil aj KĽDR
a MoĽR.

5. októbra
– Stranícka a vládna delegácia ČSR vedená prvým

námestníkom predsedu vlády J. Dolanským odcestovala
na oslavy 10. výročia vzniku NDR.

7. – 11. októbra  
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident ČSR A. Novotný bol

na štátnej návšteve v KĽDR.
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11. – 14. októbra  
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident ČSR A. Novotný bol

na priateľskej návšteve v MoĽR.

19. októbra
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom vnútorného

obchodu L. Brabcom odcestovala do Iraku na slávnostné
otvorenie prvej výstavy čs. priemyslu v Bagdade.

18. novembra  
– Vládna delegácia ČSR vedená prvým tajomníkom ÚV

KSČ a prezidentom republiky A. Novotným odcestovala
na priateľskú návštevu do NDR.

21. novembra
– Minister zahraničného obchodu ČSR F. Krajčír odletel

na návštevu do Indie.

22. novembra
– Vládna a obchodná delegácia ČSR vedená námestní-

kom ministra zahraničného obchodu O. Kocourom pri-
cestovala do Pekingu.

29. decembra
– Vládna delegácia ČSR vedená podpredsedom NZ ČSR

A. Fialom odletela do Libérie na inauguráciu prezidenta
W. Tubmana a viceprezidenta W. Tolberta.

19 6 0  

3. januára
– Delegácia NZ ČSR vedená jeho predsedom Z. Fierlinge-

rom priletela na návštevu Indickej republiky. Počas
šesťtýždňového pobytu v krajinách juhovýchodnej Ázie
a Ďalekého východu navštívila aj Indonézsku republiku,
Kambodžské kráľovstvo, VDR a ČĽR.

Druhá januárová dekáda
– Vládna obchodná delegácia ČSR vedená ministrom

zahraničného obchodu F. Krajčírom bola na návšteve
v ZSSR.

21. januára
– Minister zahraničného obchodu ČSR F. Krajčír pricesto-

val na hospodárske rokovania do ČĽR.

1. februára
– Delegácia ÚV KSČ vedená prvým tajomníkom ÚV KSČ

A. Novotným odcestovala do Moskvy na poradu pred-
staviteľov komunistických a robotníckych strán európ-

skych socialistických krajín o výmene skúseností pri roz-
voji poľnohospodárstva.

1. marca
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom ťažkého strojá-

renstva J. Reitmajerom odcestovala do hlavného mesta
Guinejskej republiky Konakry na otvorenie čs. priemy-
selnej výstavy.

10. marca
– Čs. delegácia vedená námestníkom ministra zahranič-

ných vecí J. Noskom odcestovala na zasadanie Výboru
pre odzbrojenie v Ženeve.

22. – 31. marca 
– Delegácia ÚV KSČ bola na návšteve v PĽR.

19. apríla
– Čs. delegácia vedená ministrom chemického priemyslu

J. Púčikom sa na veľtrhu v Miláne zúčastnila Dňa česko-
slovenskej expozície.

2. – 4. mája  
– Československá stranícka a vládna delegácia vedená

prvým tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom ČSR
A. Novotným bola na návšteve v ZSSR, kde sa zúčastnila
otvorenia výstavy Československo 1960.

20. mája
– Vládna delegácia ČSR vedená ministrom národnej

obrany armádnym generálom B. Lomským odletela
do Buenos Aires na oslavy 150. výročia argentínskej
májovej revolúcie.

6. júna
– Minister zahraničného obchodu ČSR F. Krajčír priletel

na obchodné a hospodárske rokovania na Kubu.

18. – 28. júna 
– Vo Viedni sa konali rozhovory delegácie ČSR, vedenej

prvým námestníkom ministra zahraničných vecí ČSR
A. Gregorom, a delegácie Rakúskej republiky, vedenej
spolkovým ministrom zahraničných vecí B. Kreiskym,
týkajúce sa otázok vzájomných vzťahov.

19. júna
– Delegácia ÚV KSČ vedená prvým tajomníkom ÚV KSČ

A. Novotným odcestovala do Bukurešti na III. zjazd
Rumunskej robotníckej strany.
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16. júla
– Delegácia ÚV NF vedená ministrom financií J. Ďurišom

odcestovala na návštevu PĽR.

26. augusta
– Delegácia ÚV KSČ vedená tajomníkom ÚV KSČ A. Dub-

čekom odcestovala do Hanoja na III. zjazd Vietnamskej
strany pracujúcich.

5. – 10. septembra  
– Československá stranícka a vládna delegácia, vedená

prvým tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom republiky
A. Novotným, bola na priateľskej návšteve v PĽR.

18. septembra  
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR A. Novotný

priletel do New Yorku na čele delegácie ČSSR na XV.
zasadanie Valného zhromaždenia OSN.

20. septembra  
– Prezident ČSSR A. Novotný predniesol prejav na XV.

zasadaní Valného zhromaždenia OSN.

5. novembra
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ a prezidentom republiky A. Novotným
pricestovala do Moskvy na oslavy 43. výročia Októbrovej
revolúcie.

3. – 9. decembra
– Vládna delegácia ČSR vedená námestníčkou predsedu

vlády L. Jankovcovou bola na návšteve v PĽR.

19 6 1  

2. februára
– Minister zahraničného obchodu F. Krajčír odletel

na hospodárske rokovania do Kambodže.

3. februára
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR J. Hájek

priletel na obchodné rokovania do Rio de Janeira.
– Čs. delegácia vedená ministrom zdravotníctva J. Plojha-

rom odletela do Dillí na XIV. svetové zdravotnícke zhro-
maždenie.

15. februára
– Československú misiu dobrej vôle vedenú námestníkom

ministra zahraničných vecí ČSSR J. Hájkom prijal
v metropole Ekvádoru minister zahraničných vecí José
Ricardo Chiriboga.

17. februára
– Hospodárska delegácia ČSSR vedená predsedom Štát-

neho plánovacieho úradu Zdenkom Průčkom zavítala
do Varšavy.

20. – 24. februára  
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný bol na priateľskej návšteve v MĽR.

3. marca  
– Čs. delegácia vedená ministrom zahraničných vecí

V. Davidom odletela do New Yorku na druhú časť XV.
zasadania Valného zhromaždenia OSN.

23. marca
– Čs. kultúrna delegácia vedená ministrom školstva a kul-

túry F. Kahudom priletela na šesťdňovú návštevu
do Barmy.

5. – 11. apríla  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ a prezidentom republiky A. Novotným
bola na návšteve v RĽR.

20. apríla
– 11-členná študijná delegácia ÚV KSČ vedená tajomní-

kom ÚV KSČ A. Dubčekom odcestovala na návštevu
ZSSR.

11. mája
– Delegácia NZ ČSSR vedená podpredsedom NZ ČSSR

V. Škodom odletela po desaťdňovej návšteve Japonska
do vlasti.

10. júna
– Vládna delegácia ČSSR vedená podpredsedníčkou vlády

L. Jankovcovou odcestovala na otvorenie veľtrhu
v Poznani.

9. júla
– Vládna delegácia ČSSR vedená námestníkom ministra

školstva a kultúry K. Pelíškom odcestovala na návštevu
Irackej republiky.

26. júla
– Vládna delegácia ČSSR vedená podpredsedom vlády,

predsedom Štátnej plánovacej komisie O. Šimůnkom
pricestovala do Moskvy na hospodárske rokovania.
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10. septembra
– 4-členná študijná delegácia KSČ z úseku školstva vedená

vedúcim oddelenia ÚV KSČ Z. Urbanom odcestovala
na desaťdňový pobyt do NDR.

12. – 16. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David bol

na návšteve Kuby.

16. októbra
– Delegácia ÚV KSČ vedená prvým tajomníkom ÚV KSČ

a prezidentom republiky A. Novotným odcestovala
do Moskvy na rokovanie XXII. zjazdu KSSZ. Zjazd trval
11 dní a čs. delegácia sa vrátila do vlasti 2. novembra.

30. novembra
– 23-členná delegácia ROH vedená predsedom ÚRO

a podpredsedom SOF F. Zupkom odletela do Moskvy
na rokovanie V. svetového odborového zjazdu.

19 6 2  

10. januára
– 4-členná delegácia ÚV NF vedená podpredsedom NZ

ČSSR V. Škodom sa po takmer dvojtýždňovom pobyte
na Kube vrátila späť do vlasti.

28. februára
– Študijná delegácia KSČ vedená vedúcim oddelenia ÚV

KSČ A. Indrom sa vrátila z Moskvy do Prahy.

12. marca  
– Československá delegácia vedená ministrom zahranič-

ných vecí V. Davidom priletela do Ženevy na zasadanie
Výboru 18 štátov pre odzbrojenie.

12. apríla
– 3-čl. kultúrna delegácia ČSSR vedená ministrom škol-

stva a kultúry F. Kahudom odcestovala na návštevu Bra-
zílie, Bolívie, Mexika a Kuby.

24. mája
– Delegácia NZ ČSSR vedená jeho predsedom Z. Fierlin-

gerom zavítala na oficiálnu návštevu ZSSR.

18. júna
– Delegácia NZ ČSSR vedená jeho predsedom Z. Fierlin-

gerom odcestovala na návštevu NDR.

19. – 24. júna  
– Československá misia dobrej vôle a priateľstva, vedená

prezidentom republiky A. Novotným, navštívila Repu-
bliku Mali.

9. júla
– 6-členná delegácia NZ ČSSR vedená jeho predsedom Z.

Fierlingerom odcestovala na 10-dňovú návštevu do Veľ-
kej Británie.

11. júla
– Vládna delegácia ČSSR vedená ministrom ťažkého stro-

járenstva V. Holečkom odcestovala na návštevu Irackej
republiky.

12. septembra
– Čs. delegácia vedená ministrom zahraničných vecí

V. Davidom odletela do New Yorku na zasadanie XVII.
Valného zhromaždenia OSN.

13. októbra
– Vládna delegácia ČSSR vedená podpredsedom NZ

ČSSR J. Valom sa vrátila z osláv vyhlásenia nezávislosti
Ugandy.

29. októbra
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný odletel v sprievode členov politického byra
ÚV KSČ J. Hendrycha a O. Šimůnka na návštevu
do Moskvy, kde rokoval o otázkach zaujímajúcich obe
strany.

29. novembra
– Delegácia ÚV KSČ vedená členom ÚV KSČ L. Štollom

odcestovala na X. zjazd Talianskej komunistickej strany.

25. decembra
– 4-členná delegácia ÚV NF ČSSR vedená prorektorom

Karlovej univerzity J. Kladivom odcestovala do Havany
na oslavy 4. výročia Kubánskej revolúcie.

19 6 3   

10. januára  
– Prezident republiky A. Novotný s manželkou odcestoval

na návštevu krajín juhovýchodnej Ázie, počas ktorej
navštívil Indonéziu, Kambodžu, VDR a Barmu.
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23. januára
– Čs. obchodná misia vedená námestníkom ministra

zahraničného obchodu J. Kohoutom sa vrátila z obchod-
ných rokovaní v Tanganike a v Ugande späť do Prahy.

14. februára
– Študijná delegácia ÚV KSČ vedená J. Hendrychom

odcestovala do Moskvy.

2. marca
– Vládna delegácia ČSSR vedená podpredsedom vlády

O. Šimůnkom odcestovala na slávnostné otvorenie lip-
ského veľtrhu.

14. apríla
– 4-členná čs. delegácia vedená podpredsedom NZ ČSSR

V. Škodom odcestovala do Lausanne na jarné zasadanie
Medziparlamentnej únie.

16. apríla
– Delegácia Československej ľudovej armády vedená

ministrom národnej obrany armádnym generálom
B. Lomským priletela na návštevu do Moskvy.

27. apríla
– Čs. misia dobrej vôle sa vrátila z návštevy Nigerskej

republiky a Dahomskej republiky.

10. mája
– 10-členná delegácia NZ ČSSR vedená jeho podpredse-

dom O. Beranom odcestovala na desaťdňovú oficiálnu
návštevu do Dánska.

22. mája
– Vládna delegácia ČSSR vedená podpredsedníčkou vlády

L. Jankovcovou odcestovala na hospodárske rokovania
do Varšavy.

4. júna
– 3-členná delegácia ROH vedená predsedom ÚRO F. Zup-

kom odcestovala na návštevu do Veľkej Británie.

10. júna
– Vládna delegácia ČSSR vedená podpredsedom vlády

O. Šimůnkom odcestovala na hospodárske rokovania
do Moskvy.

11. júla
– Vládna delegácia ČSSR vedená námestníkom ministra

spotrebného priemyslu A. Hollasom odletela z Alžíru
späť do Prahy.

16. septembra
– Čs. delegácia vedená ministrom zahraničných vecí

V. Davidom odletela do New Yorku na XVIII. zasadanie
Valného zhromaždenia OSN.

15. – 17. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David s manželkou

bol na oficiálnej návšteve vo Veľkej Británii.

31. októbra
– Delegácia NZ ČSSR vedená jeho predsedom Z. Fierlin-

gerom odcestovala na návštevu do SFRJ.

25. – 29. novembra  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ a prezidentom ČSSR A. Novotným
navštívila Moskvu. Počas jej pobytu v ZSSR bol
v Moskve dňa 27. novembra podpísaný Protokol o pre-
dĺžení platnosti Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci
a povojnovej spolupráci medzi ZSSR a ČSR zo dňa
12. decembra 1943.

8. decembra
– Vládna delegácia ČSSR vedená podpredsedom NZ

ČSSR J. Valom odcestovala do Kene na oslavy vyhlásenia
nezávislosti.

19 6 4

9. januára
– Minister spravodlivosti ČSSR A. Neuman priletel na 14-

dňovú návštevu Indickej republiky.

16. februára
– Minister hutného priemyslu a rudných baní ČSSR

J. Krejčí so sprievodom pricestoval na návštevu do PĽR.

18. – 26. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David s manželkou

bol na návšteve v Zjednotenej arabskej republike.

3. marca
– Vedúci československej delegácie, minister zdravot-

níctva ČSSR J. Plojhar, predniesol prejav na XVII. Val-
nom zhromaždení Svetovej zdravotníckej organizácie
v Ženeve.

8. – 13. marca 
– Delegácia Štátnej plánovacej komisie ČSSR vedená

námestníkom predsedu komisie J. Krausom bola
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na návšteve v PĽR, kde rokovala o dlhodobej hospodár-
skej spolupráci medzi ČSSR a PĽR.

16. – 21. marca
– Delegácia Štátnej plánovacej komisie ČSSR vedená pod-

predsedom vlády a predsedom Štátnej plánovacej komi-
sie ČSSR O. Černíkom rokovala v Berlíne o dlhodobej
koordinácii národohospodárskych plánov medzi ČSSR
a NDR.

31. marca  
– Vedúci československej delegácie, minister zahranič-

ného obchodu ČSSR F. Hamouz, predniesol prejav
na konferencii OSN o obchode a rozvoji v Ženeve.

6. apríla
– Námestník ministra zahraničného obchodu ČSR

J. Kohout a štátny minister britského ministerstva
obchodu du Cann podpísali v Londýne dohodu o novej
úprave čs.-britských obchodných stykov. Oproti dovte-
dajšej praxi sa zmenilo hlavne to, že asi 70 % celkového
čs. vývozu do Veľkej Británie prestalo podliehať kvanti-
tatívnemu obmedzeniu.

15. – 19. apríla 
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ a prezidentom republiky A. Novotným
bola na priateľskej návšteve v ZSSR.

21. apríla  
– Vedúci československej delegácie, námestník ministra

zahraničných vecí O. Klička predniesol prejav na XIX.
zasadaní EHK v Ženeve.

30. apríla – 8. mája  
– Podpredseda vlády ČSSR O. Šimůnek s manželkou bol

na návšteve v Zjednotenej arabskej republike, kde vie-
dol hospodárske rokovania.

22. – 27. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David bol na oficiál-

nej návšteve v SFRJ.

2. júna
– Minister zahraničného obchodu ČSSR F. Hamouz ukon-

čil svoj pobyt v Paríži, počas ktorého navštívil medziná-
rodný parížsky veľtrh a viedol rokovania o možnostiach
rozvoja čs.-francúzskych hospodárskych vzťahov.

19. júna  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ B. Laštovička, vedúci dele-

gácie ÚV KSČ, ktorá navštívila PĽR pri príležitosti kona-
nia IV. zjazdu PZRS, sa vrátil do Prahy.

24. júna – 3. júla  
– Delegácia ÚV Národného frontu ČSSR vedená členom

predsedníctva ÚV NF a tajomníkom ÚV KSČ V. Kouc-
kým navštívila Juhosláviu.

7. júla
– Čs. hospodárska misia vedená predsedom Českosloven-

skej obchodnej komory J. Hornom ukončila svoj pobyt
v Taliansku, počas ktorého rokovala o možnostiach roz-
voja obchodnej výmeny medzi oboma krajinami.

23. júla  
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný sa vrátil z PĽR, ktorú navštívil pri príležitosti
20. výročia oslobodenia krajiny Sovietskou armádou.

6. augusta  
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR K. Kurka

predniesol na zasadaní výboru 18 krajín v Ženeve prejav
pri príležitosti 1. výročia podpísania zmluvy o zákaze
jadrových skúšok v ovzduší, v kozmickom priestore
a pod vodou.

20. augusta
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená členom pred-

sedníctva ÚV KSČ a podpredsedom vlády O. Šimůnkom
odcestovala do Rumunska na oslavy 20. výročia oslobo-
denia krajiny.

11. septembra – 24. novembra  
– Delegácia čs. rímskokatolíckych duchovných sa zúčast-

nila na 3. zasadaní II. vatikánskeho koncilu v Ríme.

21.septembra   
– Prezident ČSSR a prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný

priletel na šesťdňovú oficiálnu návštevu do SFRJ.

28. septembra – 3. októbra  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR, vedená prvým

tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom republiky A. Novot-
ným, bola na priateľskej návšteve v MĽR.

9. októbra
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená členom pred-

sedníctva ÚV KSČ a predsedom vlády ČSSR J. Lenártom
ukončila päťdňový pobyt v NDR a odcestovala späť
do vlasti.
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13. októbra
– Vládna delegácia ČSSR vedená povereníkom SNR

pre poľnohospodárstvo K. Boďom odletela na návštevu
MoĽR.

16. októbra
– Vládna delegácia ČSSR vedená podpredsedom vlády

a predsedom Štátnej plánovacej komisie O. Černíkom
pricestovala na hospodárske rokovania do Bukurešti.

6. novembra
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená členom pred-

sedníctva a tajomníkom ÚV KSČ J. Hendrychom odle-
tela do Moskvy na oslavy 47. výročia VOSR.

1. decembra  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ a prezidentom republiky A. Novotným
odletela na priateľskú návštevu do ZSSR.

5. decembra  
– Čs. delegácia vedená ministrom zahraničných vecí

V. Davidom odletela do New Yorku na XIX. zasadanie
Valného zhromaždenia OSN.

6. decembra
– Čs. delegácia vedená námestníkom ministra zahranič-

ného obchodu J. Kohoutom odcestovala na hospodárske
rokovania do Bonnu.

15. decembra 
– Delegácia KSČ vedená členom predsedníctva ÚV KSČ

a prvým tajomníkom ÚV KSS A. Dubčekom sa vrátila
z návštevy SFRJ späť do vlasti.

19 6 5

18. januára
– Vládna delegácia ČSSR vedená námestníkom ministra

zahraničného obchodu F. Marešom odletela na hospo-
dárske rokovania na Kubu.

30. januára
– Čs. delegácia rezortov ťažkého strojárenstva a zahranič-

ného obchodu vedená ministrom ťažkého strojárenstva
J. Pešlom odletela do Indie na rokovania o dodávkach čs.
investičných celkov do Indickej republiky.

1. marca  
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt a minister zahraničných

vecí V. David odleteli na návštevu Indickej republiky
a Zjednotenej arabskej republiky.

22. marca
– Minister školstva a kultúry ČSSR Č. Císař sa po jedno-

týždňovej návšteve Francúzska vrátil späť do Prahy.

29. marca
– Čs. vojenská delegácia vedená ministrom národnej

obrany armádnym generálom B. Lomským odcestovala
na desaťdňový pobyt na Kubu.

13. apríla
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David odcestoval

na trojdňovú návštevu do MĽR.

17. apríla
– 6-členná delegácia NZ ČSSR vedená predsedom zahra-

ničného výboru NZ F. Krieglom odletela do Dublinu
na zasadanie Medziparlamentnej únie.

20. mája
– Vládna delegácia ČSSR vedená podpredsedom vlády

a predsedom Štátnej plánovacej komisie O. Černíkom
pricestovala na medzinárodný veľtrh do Budapešti.

14. júna
– Čs. delegácia vedená podpredsedom vlády O. Šimůn-

kom odcestovala na hospodárske rokovania do Moskvy.

16. júna
– Hospodárska delegácia ČSSR vedená podpredsedom

vlády F. Krajčírom priletela na hospodárske rokovania
do Káhiry.

9. júla
– 15-členná delegácia Československých obrancov mieru

odcestovala do Helsínk na Svetový mierový kongres.

17. júla  
– Delegácia KSČ vedená členom predsedníctva ÚV KSČ B.

Laštovičkom odcestovala do Bukurešti na IX. zjazd RKS.

14. augusta
– 2-členná delegácia ČSSR odletela do Indonézie

na oslavy 20. výročia vyhlásenia nezávislosti Indonéz-
skej republiky.
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6. – 15. septembra  
– Stranícka a štátna delegácia ČSSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ a prezidentom republiky A. Novotným
bola na oficiálnej návšteve v ZSSR.

2. októbra
– Vládna delegácia ČSSR vedená podpredsedom vlády

O. Šimůnkom odletela na hospodárske rokovania
do Havany.

12. novembra
– 7-členná delegácia NZ ČSSR vedená členom predsed-

níctva NZ A. Bichlerom odcestovala na návštevu Tuni-
skej republiky.

19 6 6  

24. januára
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný, predseda vlády J. Lenárt a podpredseda
vlády O. Šimůnek odcestovali na priateľské stretnutie
a rokovanie do PĽR. Do Prahy sa vrátili 25. januára.

12. februára  
– Delegácia ÚV Zväzu československo-sovietskeho pria-

teľstva vedená jeho predsedom Z. Fierlingerom odcesto-
vala na návštevu do ZSSR.

23. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David s manželkou

odcestoval na niekoľkodňovú oficiálnu návštevu Dán-
skeho kráľovstva.

Marec
– 4-členná delegácia ČSAV vedená akademikom J. Kožeš-

níkom bola na návšteve v USA.

7. – 14. apríla  
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR L. Šimovič

navštívil Indickú republiku.

9. apríla
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ a prezidentom republiky A. Novotným
sa vrátila z XXIII. zjazdu KSSZ.

19. apríla  
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR O. Klička

predniesol prejav na XXI. plenárnom zasadaní EHK
v Ženeve.

13. – 24. júna  
– Delegácia NZ ČSSR vedená jeho predsedom B. Laštovič-

kom bola na návšteve v Kanade.

14. – 22. júna  
– Podpredseda vlády ČSSR O. Černík bol na štátnej

návšteve vo Veľkej Británii.

11. júla
– Podpredseda vlády a predseda Štátnej plánovacej komi-

sie O. Černík sa vrátil z hospodárskych rokovaní vo Var-
šave.

12. – 16. septembra  
– Stranícka a štátna delegácia ČSSR, vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ a prezidentom ČSSR A. Novotným, bola
na priateľskej návšteve v BĽR.

13. – 25. septembra 
– Delegácia ÚV KSČ vedená kandidátom predsedníctva

ÚV KSČ M. Vaculíkom rokovala v Taliansku s predstavi-
teľmi Talianskej komunistickej strany.

23. – 29. septembra  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR, vedená členom

predsedníctva ÚV KSČ a predsedom vlády ČSSR
J. Lenártom, bola na priateľskej návšteve vo VDR.

21. októbra  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ a prezidentom republiky A. Novotným,
ktorá bola na návšteve v ZSSR, odletela späť do Prahy.

22. – 29. októbra 
– Trojčlenná delegácia KSČ vedená členom ÚV KSČ

a vedúcim tajomníkom východoslovenského KV KSČ
Jánom Koscelanským, rokovala v Dánsku s predstavi-
teľmi Dánskej komunistickej strany.

23. októbra
– Čs. delegácia vedená ministrom školstva a kultúry J. Háj-

kom odcestovala do Paríža na zasadanie generálnej kon-
ferencie organizácie UNESCO.

4. novembra  
– Vládna delegácia ČSSR vedená ministrom-predsedom

Štátnej komisie pre technický rozvoj F. Vlasákom odle-
tela do Bombaja na Konferenciu o mierovom využití
atómovej energie.
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9. – 14. novembra  
– Prezident ČSSR A. Novotný s manželkou bol na oficiál-

nej návšteve v Zjednotenej arabskej republike.

14. – 18. novembra   
– Prezident ČSSR A. Novotný s manželkou bol na štátnej

návšteve v Etiópii.

12. novembra  
– Delegácia KSČ vedená členom predsedníctva ÚV KSČ

a prvým tajomníkom ÚV KSS A. Dubčekom odletela
do Sofie na IX. zjazd Bulharskej komunistickej strany.

18. – 24. novembra   
– Prezident ČSSR A. Novotný s manželkou bol na štátnej

návšteve v Indii.

6. – 11. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David bol na oficiál-

nej návšteve v Kanade.

19 6 7  

2. januára  
– 2-členná delegácia KSČ odletela do Paríža na XIII. zjazd

Francúzskej komunistickej strany.

15. januára
– Vládna delegácia ČSSR vedená podpredsedom vlády

a ministrom ťažkého priemyslu J. Krejčím odcestovala
na hospodárske rokovania do Indie.

16. – 25. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David bol na oficiál-

nej priateľskej návšteve v ZSSR.

27. februára
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ a prezidentom republiky A. Novotným
odcestovala na návštevu PĽR. Na záver návštevy bola
vo Varšave podpísaná nová čs.-poľská zmluva o priateľ-
stve, spolupráci a vzájomnej pomoci.

31. marca
– Minister školstva a kultúry ČSSR J. Hájek odcestoval

na jednotýždňovú návštevu do Švédska.

16. apríla  
– Delegácia KSČ vedená členom predsedníctva ÚV KSČ

J. Hendrychom odcestovala do Berlína na VII. zjazd
SED.

13. mája  
– Prezident republiky A. Novotný s manželkou a so sprie-

vodom odcestoval do Kanady. 16. mája predniesol prejav
pri príležitosti otvorenia Československého národného
dňa na Svetovej výstave EXPO 67 v Montreale.

17. – 24. mája  
– Štvorčlenná delegácia KSČ rokovala v Rakúsku s pred-

staviteľmi KSR.

23. – 30. mája  
– Štvorčlenná delegácia KSČ rokovala vo Fínsku s predsta-

viteľmi Komunistickej strany Fínska.

28. mája – 4. júna  
– Podpredseda vlády ČSSR, predseda Štátnej plánovacej

komisie a člen predsedníctva ÚV KSČ O. Černík bol
na oficiálnej návšteve v SFRJ.

5. júna
– Vládna delegácia ČSSR vedená podpredsedom vlády

a ministrom ťažkého priemyslu J. Krejčím odcestovala
na hospodárske rokovania do Moskvy.

5. júla
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky s manžel-

kou priletel do ZSSR na zotavenie.

11. – 15. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný s manželkou bol

na priateľskej návšteve v Juhoslávii.

18. septembra
– Čs. delegácia vedená ministrom zahraničných vecí

V. Davidom odcestovala do New Yorku na XXII. zasada-
nie Valného zhromaždenia OSN.

23. – 26. októbra  
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt bol na oficiálnej návšteve

vo Francúzsku, kde rokoval o možnostiach rozvoja vzá-
jomných vzťahov.

1. – 9. novembra  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ a prezidentom republiky A. Novotným
pricestovala do ZSSR na oslavy 50. výročia Októbrovej
revolúcie.

22. – 25. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David bol na oficiál-

nej návšteve vo Fínsku.
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19 6 8  

29. – 30. januára  
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Dubček bol na krátkej priateľ-

skej návšteve v Moskve.

2. februára
– Delegácia ÚV KSČ vedená členom ÚV KSČ J. Lörinczom

odcestovala na VIII. zjazd Komunistickej strany Indie.
Späť do vlasti sa vrátila 19. februára.

7. februára
– Delegácia NZ ČSSR vedená jeho predsedom B. Laštovič-

kom odcestovala na oficiálnu návštevu Zjednotenej
arabskej republiky.

24. februára
– Stranícka delegácia ČSSR vedená tajomníkom ÚV KSČ

V. Kouckým odcestovala do Budapešti na konzultatívnu
schôdzku komunistických a robotníckych strán.

20. marca
– Podpredseda vlády a predseda Štátnej plánovacej komi-

sie O. Černík sa vrátil z hospodárskych rokovaní
v Moskve.

22. apríla
– Delegácia KSČ vedená kandidátom predsedníctva

a tajomníkom ÚV KSČ J. Lenártom pricestovala
do Budapešti na zasadanie prípravného výboru porady
komunistických a robotníckych strán, ktorá sa začala
v Budapešti 24. apríla.

4. – 5. mája  
– Československá stranícka a vládna delegácia (A. Dub-

ček, O. Černík, J. Smrkovský, V. Biľak) rokovala v Moskve
so sovietskym vedením (L. Brežnev, A. Kosygin, N. Pod-
gornyj, K. Katušev a K. Rusakov) o politickej situácii
v ČSSR. Vedúci sovietski činitelia sa dožadovali rázneho
zákroku proti „antisocialistickým“ a „pravicovým“ silám
a vôbec proti demokratizačnému procesu v Českoslo-
vensku. 5. mája sa čs. delegácia vrátila do vlasti.

6. – 7. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Hájek bol

na návšteve v Moskve.

22. – 24. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Hájek bol na oficiál-

nej návšteve v MĽR.

4. – 15. júna  
– Desaťčlenná delegácia Národného zhromaždenia ČSSR

vedená predsedom NZ ČSSR J. Smrkovským bola na ofi-
ciálnej návšteve v ZSSR.

13. – 15. júna  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ A. Dubčekom bola na oficiálnej návšteve
v MĽR. Počas návštevy bola v Budapešti 14. júna podpí-
saná nová zmluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej
pomoci medzi ČSSR a MĽR.

17. – 18. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Hájek bol na oficiál-

nej návšteve v Berlíne.

1. – 4. júla 
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Hájek bol na oficiál-

nej návšteve v Rumunsku.

8. – 10. júla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Hájek bol na oficiál-

nej návšteve v Bulharsku.

23. augusta 
– Československý prezident L. Svoboda odletel do Moskvy

na rokovania s vedúcimi predstaviteľmi ZSSR. Na nasle-
dujúci deň sa k nemu pripojili i internovaní českoslo-
venskí politici. Rokovania trvali do 26. augusta.

24. augusta  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Hájek vystúpil v roz-

pore s pokynmi, ktoré dostal z Prahy, v Rade bezpeč-
nosti s prejavom požadujúcim plné obnovenie zvrchova-
nosti ČSSR.

30. septembra
– Minister zahraničného obchodu ČSSR V. Valeš odletel

na niekoľkodňovú návštevu BĽR a SFRJ.

3. – 4. októbra  
– A. Dubček, O. Černík a G. Husák rokovali v Moskve

s L. Brežnevom, A. Kosyginom a N. Podgorným o plnení
moskovského protokolu a o podmienkach pobytu
sovietskych vojsk v ČSSR.

10. novembra
– Delegácia KSČ vedená tajomníkom ÚV KSČ a kandidá-

tom predsedníctva ÚV KSČ J. Lenártom odletela
na V. zjazd PZRS.
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15. novembra  
– Z pracovnej návštevy ZSSR sa do vlasti vrátila českoslo-

venská zdravotnícka delegácia.

22. novembra
– Delegácia KSČ vedená členom predsedníctva a tajomní-

kom ÚV KSČ V. Biľakom sa vrátila z návštevy Budapešti,
kde sa zúčastnila zasadania komisie na prípravu svetovej
porady komunistických a robotníckych strán.

7. decembra
– Podpredseda vlády ČSSR F. Hamouz sa vrátil z dvojdňo-

vej návštevy v MĽR.

7. – 8. decembra  
– A. Dubček, L. Svoboda, O. Černík, G. Husák a L. Štrougal

rokovali v Kyjeve so sovietskym vedením.

19 6 9   

15. januára
– Minister zahraničného obchodu ČSSR J. Tabaček

a štátny tajomník ministerstva zahraničného obchodu
L. Úbl sa vrátili z obchodných a politických rokovaní
v Moskve.

30. januára
– Námestník ministra zahraničných vecí J. Bušniak prices-

toval do Varšavy na rokovania o otázkach čs.-poľských
vzťahov.

2. – 4. februára  
– Delegácia Národného frontu ČSSR vedená členom

výkonného výboru predsedníctva ÚV KSČ a predsedom
ÚV Národného frontu ČSSR E. Erbanom bola
na návšteve v ZSSR.

5. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko priletel

na oficiálnu pracovnú návštevu do Moskvy. S vedúcimi
sovietskymi činiteľmi rokoval hlavne o spoločnom
postupe ČSSR a ZSSR v oblasti zahraničnej politiky.

6. – 8. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak navštívil

hlavné mesto NDR.

12. februára  
– Čs. vojenská delegácia vedená generálporučíkom

F. Bedřichom pricestovala na návštevu do Rumunska.

16. februára  
– Hospodárska delegácia ČSSR vedená ministrom-predse-

dom federálneho výboru pre priemysel J. Krejčím prile-
tela na trojdňovu návštevu do BĽR.

27. februára
– Tajomník ÚV KSČ J. Kempný odletel na návštevu

do ZSSR.

12. marca
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak odcesto-

val do Moskvy na zasadanie komisie pre prípravu
porady komunistických a robotníckych strán.

17. marca
– 8-členná vojenská delegácia ČSSR vedená námestníkom

ministra národnej obrany generálporučíkom O. Štang-
lom odcestovala na návštevu do ZSSR.

7. apríla
– 9-členná čs. delegácia vedená predsedom zahraničného

výboru Snemovne ľudu FZ ČSSR B. Laštovičkom odces-
tovala do Viedne na jarné zasadanie rady Medziparla-
mentnej únie.

30. apríla – 2. mája   
– Misia dobrej vôle ČSSR, vedená štátnym tajomníkom

ministerstva zahraničných vecí ČSSR V. Pleskotom,
navštívila Kolumbiu.

6. – 10. mája 
– Námestník ministra zahraničných vecí J. Kohout bol

na návšteve vo Veľkej Británii, kde si s britskými predsta-
viteľmi vymenil názory na otázky európskej bezpečnosti
a spolupráce.

7. – 13. mája  
– Misia dobrej vôle ČSSR, vedená štátnym tajomníkom

ministerstva zahraničných vecí ČSSR V. Pleskotom,
navštívila Peru.

13. – 14. mája   
– Misia dobrej vôle ČSSR, vedená štátnym tajomníkom

ministerstva zahraničných vecí ČSSR V. Pleskotom,
navštívila Bolíviu.

15. – 16. mája  
– G. Husák rokoval v Budapešti s J. Kádárom o normalizá-

cii politického života v ČSSR a o čs.-maďarskej spolu-
práci.
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21. mája
– Delegácia KSČ vedená členom predsedníctva a tajomní-

kom ÚV KSČ V. Biľakom odcestovala do Moskvy
na zasadanie komisie pre prípravu porady komunistic-
kých a robotníckych strán.

24. mája  
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák bol na priateľskej

návšteve v PĽR.

26. mája  
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák navštívil NDR.

27. – 29. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko bol

na návšteve v Belgicku.

30. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko navštívil

Luxembursko.

3. júna
– Delegácia KSČ vedená prvým tajomníkom ÚV KSČ

G. Husákom odletela do Moskvy na medzinárodnú
poradu komunistických a robotníckych strán.

13. – 14. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko bol na oficiál-

nej návšteve v NDR.

6. júla
– 5-členná študijná delegácia ÚV KSČ vedená tajomní-

kom ÚV KSČ J. Kempným odletela do Budapešti „získa-
vať skúsenosti z ideologickej práce“ MSRS.

9. júla
– 3-členná kultúrna delegácia ČSSR vedená námestníkom

ministra školstva SSR L. Vozárom priletela do Hanoja
na rokovania o kultúrnej dohode.

29. júla  
– Pri návrate z Bulharska sa G. Husák zastavil v Budapešti,

kde sa stretol s prvým tajomníkom ÚV MZRS J. Kádá-
rom.

2. augusta
– Prezident republiky L. Svoboda a prvý tajomník ÚV

KSČ G. Husák pricestovali na dovolenku na Krym

5. augusta  
– Delegácia KSČ vedená tajomníkom ÚV KSČ J. Kemp-

ným odcestovala na X zjazd Rumunskej komunistickej
strany.

13. augusta
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko, ktorý bol

na dovolenke v ZSSR, sa stretol s ministrom zahranič-
ných vecí ZSSR A. Gromykom.

1. – 3. septembra  
– Prezident ČSSR L. Svoboda s manželkou bol na priateľ-

skej návšteve v PĽR.

11. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko odcestoval

na čele čs. delegácie do New Yorku na XXIV. zasadanie
Valného zhromaždenia OSN.

8. októbra 
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSČ G. Husákom ukončila návštevu NDR,
kde sa zúčastnila osláv 20. výročia vzniku NDR.

20. – 28. októbra  
– Vedúci stranícki a štátni predstavitelia ČSSR (G. Husák,

L. Svoboda, O. Černík a ďalší činitelia) rokovali v Moskve
o postupe normalizácie.

22. – 23. októbra 
– Na ministerstve zahraničných vecí v Prahe sa uskutoč-

nili čs.-francúzske konzultácie o aktuálnych otázkach
vývoja v Európe.

23. – 24. októbra  
– V Moskve prebiehali konzultácie predstaviteľov minis-

terstiev zahraničných vecí ČSSR a ZSSR.

24. – 29. novembra  
– Prezident ČSSR L. Svoboda so sprievodom bol na ofi-

ciálnej návšteve v Iráne.

3. – 4. decembra  
– V Moskve sa konala porada straníckych a štátnych pred-

staviteľov BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR
o situácii vo Vietname.
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19 7 0

6. januára
– Skupina vedúcich pracovníkov ÚV KSČ vedená tajomní-

kom ÚV KSČ J. Lenártom odletela na návštevu do ZSSR.

25. januára
– Delegácia FZ ČSSR vedená jeho predsedom D. Hane-

som ukončila desaťdňový pobyt v ZSSR.

28. februára
– Čs. vládna delegácia vedená podpredsedom vlády

M. Hruškovičom odcestovala na otvorenie veľtrhu
v Lipsku.

2. marca
– Námestník ministra zahraničného obchodu ČSSR

I. Peter priletel na hospodárske rokovania do Brazílie.

19. apríla
– Stranícka delegácia ČSSR vedená prvým tajomníkom

ÚV KSČ G. Husákom pricestovala do Moskvy na oslavy
100. výročia narodenia V. I. Lenina.

25. – 29. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko bol na oficiál-

nej návšteve v Zjednotenej arabskej republike.

10. mája
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal so sprievodom odcesto-

val na oficiálnu návštevu do ZSSR:

17. mája
– Kandidát predsedníctva a tajomník ÚV KSČ A. Indra sa

vrátil z návštevy ZSSR späť do Prahy.

21. – 22. júna  
– V Budapešti sa konala porada ministrov zahraničných

vecí členských štátov Varšavskej zmluvy. ČSSR zastupo-
val minister zahraničných vecí J. Marko.

13. júla
– Študijná delegácia KSČ vedená predsedom ústrednej

kontrolnej a revíznej komisie KSČ M. Jakešom odletela
po desaťdňovom pobyte v MoĽR späť do ČSSR.

22. júla
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal odcestovali na dovolenku do ZSSR.

8. augusta
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR K. Kurka

zavítal na krátku návštevu PĽR. S námestníkom poľ-
ského ministra zahraničných vecí J. Winiewiczom hovo-
ril o aktuálnych otázkach európskej politiky.

15. – 18. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko bol

na návšteve v MĽR.

6. – 9. októbra  
– Prezident republiky L. Svoboda bol na návšteve

vo Fínsku.

15. októbra  
– Čs. delegácia vedená ministrom zahraničných vecí ČSSR

J. Markom odletela na XXV. zasadanie Valného zhro-
maždenia OSN.

26. októbra
– Minister zahraničného obchodu ČSSR A. Barčák odces-

toval na niekoľkodňovú návštevu do Francúzska.

30. októbra – 8. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko bol

na návšteve Kuby.

22. novembra
– Stranícka delegácia ČSSR vedená prvým tajomníkom

ÚV KSČ G. Husákom odcestovala do Budapešti
na X. zjazd MSRS.

19 7 1

11. – 14. januára  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR, vedená prvým

tajomníkom ÚV KSČ G. Husákom bola na oficiálnej
priateľskej návšteve v BĽR.

17. januára
– Podpredseda vlády ČSSR J. Gergor pricestoval do Buda-

pešti na slávnostné otvorenie Týždňa československej
techniky.

24. januára
– Minister zahraničného obchodu ČSSR A. Barčák prices-

toval na hospodárske rokovania do SFRJ.

ČESKOSLOVENSKÁ ZAHRANIČNÁ POLITIKA 1969/1970/1971

267

238-297  11/26/07  10:35 AM  Str. 267



25. januára
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák, predseda vlády ČSSR

L. Štrougal a člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ
V. Biľak odcestovali na jednodňovú návštevu do ZSSR.

22. – 24. februára 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v MĽR.

23. – 28. februára  
– Delegácia ÚV KSČ, vedená V. Biľakom, navštívila Zjed-

notenú arabskú republiku.

2. marca
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák a člen predsedníctva

a tajomník ÚV KSČ V. Biľak odleteli na neoficiálnu pria-
teľskú návštevu do Rumunska.

3. – 6. marca  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko bol na oficiál-

nej priateľskej návšteve v PĽR.

29. marca
– Delegácia KSČ vedená prvým tajomníkom ÚV KSČ

G. Husákom odletela do Moskvy na XXIV. zjazd KSSZ.
– Delegácia FZ ČSSR vedená jeho predsedom D. Hane-

som odletela na jednotýždňovú návštevu do Kanady.

25. apríla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ A. Indra sa spolu

s delegáciou KSČ vrátil z X. zjazdu Bulharskej komunis-
tickej strany.

4. júna
– Delegácia KSČ vedená členom predsedníctva ÚV KSČ

a predsedom vlády Českej socialistickej republiky J. Kor-
čákom odletela do Ulánbátaru na XVI. zjazd Mongolskej
ľudovej revolučnej strany.

14. – 19. júna  
– Delegácia ÚV Národného frontu ČSSR, vedená pod-

predsedom ÚV NF T. Trávničkom, bola na návšteve
v BĽR.

19. júna  
– Delegácia KSČ vedená generálnym tajomníkom ÚV

KSČ G. Husákom, ktorá sa zúčastnila VIII. zjazdu SED,
sa po jeho skončení vrátila späť do vlasti.

7. – 10. júla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v MĽR bol prezident

ČSSR L. Svoboda s manželkou I. Svobodovou.

26. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák sa v ZSSR zišiel

s generálnym tajomníkom ÚV KSSZ L. Brežnevom
a predsedom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR N. Pod-
gorným.

13. – 14. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal navštívil Poľsko.

30. septembra 
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko predniesol

prejav na XXVI. zasadaní VZ OSN.

1. – 2. októbra  
– V Poľsku sa uskutočnilo stretnutie vedúcich predstavite-

ľov strán a vlád ČSSR a PĽR.

7. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák predniesol prejav

na VI. zjazde PZRS vo Varšave.

19 7 2  

7. – 15. januára  
– Vládna ekonomická delegácia ČSSR, vedená členom ÚV

KSČ a námestníkom predsedu vlády ČSSR F. Hamou-
zom, navštívila Vietnamskú demokratickú republiku.

4. – 7. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v NDR.

19. apríla  
– Minister zahraničného obchodu ČSSR A. Barčák pred-

niesol prejav na III. zasadaní konferencie OSN
o obchode v Santiagu de Chile.

28. apríla – 4. mája  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená členom pred-

sedníctva a tajomníkom ÚV KSČ V. Biľakom bola na ofi-
ciálnej návšteve v Alžírskej demokratickej a ľudovej
republike.

10. mája  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a prezident republiky

L. Svoboda odletel na krátku návštevu ZSSR.

15. – 20. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v BĽR.
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3. júna  
– Vedúci československej delegácie, predseda Snemovne

národov FZ ČSSR D. Hanes predniesol prejav na zhro-
maždení predstaviteľov európskej verejnej mienky
o otázkach bezpečnosti a spolupráce v Európe v Bruseli.

9. – 14. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v MoĽR.

20. júna  
– Po týždennom pobyte vo Fínsku sa do ČSSR vrátila dele-

gácia FZ ČSSR vedená jeho predsedom A. Indrom.

3. – 4. júla  
– V Budapešti sa uskutočnilo rokovanie ministra zahranič-

ných vecí ČSSR B. Chňoupka s ministrom zahraničných
vecí MĽR J. Péterom.

10. – 15. júla  
– Delegácia ÚV KSČ vedená V. Biľakom navštívila Sýrsku

arabskú republiku.

1. augusta 
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák sa na Kryme stre-

tol s prvým tajomníkom ÚV SED E. Honeckerom.

2. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák sa na Kryme stre-

tol s prvým tajomníkom ÚV PZRS E. Gierekom.

4. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák sa na Kryme stre-

tol s generálnym tajomníkom ÚV KSSZ L. Brežnevom.

18. septembra  
– Po dvojtýždňovej návšteve MoĽR a KĽDR sa do Prahy

vrátila delegácia FZ ČSSR vedená jeho predsedom
A. Indrom.

19. – 23. septembra  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR, vedená generálnym

tajomníkom ÚV KSČ G. Husákom bola na oficiálnej
priateľskej návšteve v NDR.

5. októbra 
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa v New

Yorku stretol s americkým štátnym tajomníkom W.
Rogersom. Začali sa rokovania o úprave československo-
amerických vzťahov.

8. – 13. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Chile.

14. – 22. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve na Kube.

4. – 9. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v Rumunsku.

22. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák sa v Moskve stre-

tol s generálnym tajomníkom ÚV KSSZ L. Brežnevom.

19 7 3  

11. – 12. januára 
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V Biľak bol

na priateľskej návšteve vo Varšave.

22. – 26. januára
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek oficiálne

navštívil Egyptskú arabskú republiku

5. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek oficiálne

navštívil Libanon.

5. – 10. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Sýrskej arabskej republike.

10. – 15. februára 
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Irackej republike.

5. – 8. marca 
– Minister zahraničných vecí ČSSR bol na oficiálnej

návšteve v Juhoslávii.

2. – 7. apríla  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR, vedená generálnym

tajomníkom ÚV KSČ G. Husákom, bola na oficiálnej
priateľskej návšteve v Kubánskej republike.

4. – 11. apríla  
– Delegácia Federálneho zhromaždenia ČSSR, vedená čle-

nom predsedníctva ÚV KSČ a predsedom FZ ČSSR
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A. Indrom, bola na oficiálnej priateľskej návšteve
vo Vietnamskej demokratickej republike.

23. mája – 2. júna  
– Delegácia ÚV KSČ vedená členom predsedníctva

a tajomníkom ÚV KSČ J. Kempným navštívila Chile.

28. mája  
– Predseda FZ ČSSR A. Indra predniesol prejav na sláv-

nostnej večeri na počesť československej parlamentnej
delegácie, ktorá zavítala do Varšavy.

2. júna  
– Delegácia FZ ČSSR vedená jeho predsedom A. Indrom

ukončila návštevu PĽR.

4. – 6. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v Poľsku.

14. – 19. júna  
– Na návšteve v Mongolskej ľudovej republike bola štátna

delegácia ČSSR.

19. – 21. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v NSR.

20. – 24. júna  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená generálnym

tajomníkom ÚV KSČ G. Husákom bola na oficiálnej
priateľskej návšteve v KĽDR.

3. – 7. júla  
– Zástupcovia ČSR sa zúčastnili 1. fáze Konferencie o bez-

pečnosti a spolupráci v Európe, ktorá sa konala v Helsin-
kách.

4. júla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na Konferencii o bezpečnosti a spolupráci
v Európe, ktorá sa konala v Helsinkách.

2. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák sa na Kryme stre-

tol s generálnym tajomníkom ÚV KSSZ L. Brežnevom.

6. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák sa na Kryme stre-

tol s prvým tajomníkom ÚV PZRS E. Gierekom.

19. – 24. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Mexiku.

1. októbra  
– Prezident ČSSR L. Svoboda sa v Moskve zišiel s generál-

nym tajomníkom ÚV KSSZ L. Brežnevom.

9. – 12. októbra 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal oficiálne navštívil

Fínsko.

23. októbra  
– Delegácia Federálneho zhromaždenia ČSSR vedená

predsedom FZ ČSSR A. Indrom zavítala do Rumunska.

23. – 26. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák bol na oficiálnej

priateľskej návšteve v Juhoslávii.

15. – 21. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek so sprie-

vodom bol na oficiálnej návšteve v Japonsku.

19 74  

11. – 14. marca  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená generálnym

tajomníkom ÚV KSČ G. Husákom bola na oficiálnej
priateľskej návšteve v PĽR.

18. júna  
– Delegácia FZ ČSSR vedená jeho predsedom A. Indrom

pricestovala na návštevu Juhoslávie.

11. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na pracovnej

návšteve NDR.

18. – 20. júla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek navštívil

Bonn.

1. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák sa na Kryme stre-

tol s generálnym tajomníkom ÚV KSSZ L. Brežnevom.

5. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák sa na Kryme stre-

tol s prvým tajomníkom ÚV PZRS E. Gierekom.
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5. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák sa na Kryme stre-

tol s prvým tajomníkom ÚV PZRS E. Gierekom.

16. – 19. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a predseda ÚV Národného

frontu ČSSR G. Husák bol na oficiálnej priateľskej
návšteve vo Fínsku.

10. – 15. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Peru.

15. – 18. októbra 
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Argentínskej republike.

11. – 14. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v Sýrskej arabskej republike.

2. – 8. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal s manželkou bol na ofi-

ciálnej návšteve v Indickej republike.

8. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal navštívil Kuvajt.

19. – 20. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek navštívil

Rakúsko. 19 decembra podpísali ministri zahraničných
vecí ČSSR a Rakúskej republiky Zmluvu medzi ČSSR
a Rakúskou republikou o vyriešení určitých finančných
a majetkovoprávnych otázok.

19 7 5   

20. – 23. januára  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR, vedená generálnym

tajomníkom ÚV KSČ G. Husákom bola na oficiálnej
priateľskej návšteve v Bulharsku.

22. – 23. januára  
– Delegácia ÚV KSČ, vedená členom predsedníctva

ÚV KSČ a prvým tajomníkom ÚV KSS J. Lenártom, bola
na návšteve v Belgicku a v Luxembursku.

27. – 31. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek s man-

želkou bol na priateľskej oficiálnej návšteve vo Fínskej
republike.

3. – 5. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak navštívil

SFRJ.

5. – 11. februára  
– Oficiálna delegácia Federálneho zhromaždenia ČSSR,

vedená členom predsedníctva ÚV KSČ a predsedom FZ
ČSSR A. Indrom, navštívila Sýrsku arabskú republiku.

19. – 20. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na priateľskej návšteve v Moskve.

3. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák bol na krátkej

priateľskej návšteve v Moskve.

2. – 5. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve vo Francúzsku. Rokoval o mož-
nostiach rozvoja vzájomných vzťahov.

16. – 18. apríla
– Delegácia ÚV KSČ vedená členom predsedníctva

a tajomníkom ÚV KSČ V. Biľakom navštívila Sýrsku
arabskú republiku.

19. apríla  
– Zo sedemdňovej oficiálnej návštevy Iránu sa vrátila

delegácia FZ ČSSR, vedená členom predsedníctva ÚV
KSČ a predsedom FZ A. Indrom.

14. mája  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR A. Indra

predniesol prejav na stretnutí predstaviteľov parlamen-
tov členských štátov Varšavskej zmluvy vo Varšave.

7. júna  
– Delegácia FZ ČSSR, vedená členom predsedníctva ÚV

KSČ a predsedom FZ A. Indrom, sa vrátila z oficiálnej
priateľskej návštevy NDR.

10. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSSZ L. Brežnev prijal

v Moskve skupinu pracovníkov KSČ, ktorá bola na pra-
covnom a študijnom pobyte v ZSSR.

30. júla – 1. augusta  
– ČSSR sa zúčastnila Konferencie o bezpečnosti a spolu-

práci v Európe, ktorá sa za účasti najvyšších predstavite-
ľov 32 európskych krajín, USA a Kanady uskutočnila
v Helsinkách. ČSSR na konferencii reprezentovali gene-
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rálny tajomník a prezident republiky G. Husák, pred-
seda vlády L. Štrougal a minister zahraničných vecí
B. Chňoupek. Počas konferencie sa stretli a rokovali
s viacerými zástupcami ostatných zúčastnených štátov.

10. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák sa na Kryme stre-

tol s generálnym tajomníkom ÚV KSSZ L. Brežnevom.

1. – 4. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v Rumunsku.

4. septembra  
– Člen politického byra ÚV KSSZ, minister zahraničných

vecí ZSSR A. Gromyko prijal člena ÚV KSČ, ministra
zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupka, ktorý bol v ZSSR
na dovolenke.

6. – 8. októbra  
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR D. Spáčil

navštívil Veľkú Britániu. Rokoval o možnostiach rozvoja
vzájomných vzťahov.

13. – 15. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej

návšteve v Líbyjskej arabskej republike.

12. – 14. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej

návšteve vo Francúzsku. 14. novembra bola v Paríži pod-
písaná Dlhodobá dohoda o hospodárskej spolupráci
medzi vládou ČSSR a vládou Francúzskej republiky.
Za vládu ČSSR dohodu podpísal L. Štrougal, za vládu FR
J. Chirac. Do platnosti vstúpila v deň podpisu.

17. – 20. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Holandsku.

25. – 29. novembra  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená generálnym

tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom ČSSR G. Husákom
bola na oficiálnej priateľskej návšteve v ZSSR.

30. novembra – 4. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v Indickej republike.

4. – 6. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v Nepálskom kráľo-
vstve.

7. – 11. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v Afganskej republike.

8. – 10. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v SFRJ.

9. decembra  
– Vo Varšave sa stretli generálni tajomníci a prví tajomníci

ústredných výborov komunistických a robotníckych
strán socialistických krajín, ktorí sa zúčastňujú na roko-
vaní VII. zjazdu PZRS.

10. – 14. decembra  
– V Ríme sa uskutočnili rozhovory medzi delegáciou Vati-

kánu, vedenou Mons. A. Casarolim, sekretárom Rady
pre verejné záležitosti cirkvi, a delegáciou vlády ČSSR,
vedenou vedúcim sekretariátu pre cirkevné veci Úradu
predsedníctva vlády ČSSR K. Hrůzom.

15. – 16. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa

zúčastnil konferencie ministrov zahraničných vecí
európskych socialistických krajín, ktorá sa konala
v Moskve.

19 76

5. – 7. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej

návšteve v Tureckej republike.

29. januára – 3. februára  
– Delegácia ČSSR, vedená ministrom zahraničného

obchodu A. Barčákom, bola na návšteve v KĽDR. Počas
návštevy bola podpísaná obchodná dohoda ČSSR
s KĽDR.

2. – 4. februára  
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR D. Spáčil

navštívil Fínsko.
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24. februára  
– V Moskve sa začal XXV. zjazd KSSZ. Československú

delegáciu na zjazde viedol G. Husák.

1. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

odovzdal na československom veľvyslanectve v Moskve
Rad červenej hviezdy generálporučíkovi P. Vorošilovovi
a generálporučíkovi A. Šestakovovi.

4. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

sa v Moskve stretol s L. Brežnevom a s niekoľkými ďal-
šími vedúcimi delegácií komunistických a robotníckych
strán.

10. – 12. marca  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na priateľskej návšteve v PĽR.

19. marca  
– V Moskve sa uskutočnili rozhovory medzi členom ÚV

KSČ a ministrom zahraničných vecí ČSSR B. Chňoup-
kom a členom politického byra ÚV KSSZ a ministrom
zahraničných vecí ZSSR A. Gromykom.

26. – 27. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v MĽR.

11. – 18. mája  
– Delegácia FZ ČSSR vedená jeho predsedom A. Indrom

navštívila Francúzsko.

19. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

predniesol prejav na IX. zjazde Jednotnej socialistickej
strany Nemecka.

1. – 5. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v Kórejskej ľudovode-
mokratickej republike.

14. – 17. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Belgicku.

17. – 19. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Luxembursku.

21. – 26. júna  
– Belgicko navštívila delegácia KSČ vedená tajomníkom

ÚV KSČ J. Havlínom.

29. – 30. júna  
– Delegácia KSČ vedená generálnym tajomníkom ÚV

KSČ G. Husákom sa zúčastnila konferencie 29 európ-
skych komunistických a robotníckych strán, ktorá sa
konala v Berlíne.

Prvý júlový týždeň  
– Delegácia FZ ČSSR vedená predsedom FZ ČSSR

A. Indrom navštívila BĽR.

30. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák sa v ZSSR stretol

s generálnym tajomníkom ÚV KSSZ L. Brežnevom.

31. augusta – 3. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Dánsku.

13. – 16. septembra 
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve vo Veľkej Británii.

2. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

bol v Moskve na krátkej priateľskej návšteve, v rámci
ktorej sa v Kremli stretol s generálnym tajomníkom ÚV
KSSZ L. Brežnevom, ktorému odovzdal najvyššie česko-
slovenské vyznamenania – druhú Zlatú hviezdu hrdinu
ČSSR a Rad Klementa Gottwalda.

3. – 4. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na priateľskej pra-

covnej návšteve v PĽR.

12. novembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prednie-

sol prejav na VIII. zjazde Portugalskej komunistickej
strany v Lisabone.

16. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal sa vrátil z krátkej pra-

covnej návštevy Moskvy.

28. novembra – 1. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej

návšteve v Iráne.
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15. decembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prednie-

sol pozdravný prejav na IV. zjazde Vietnamskej strany
pracujúcich v Hanoji.

19 7 7   

7. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v NDR.

16. – 20. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v Somálskej demokra-
tickej republike.

20. – 23. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na priateľskej oficiálnej návšteve v Jemenskej ľudovode-
mokratickej republike.

9. marca  
– Bolo vydané československo-maďarské komuniké

o návšteve ministra zahraničných vecí ČSSR B.
Chňoupka v MĽR.

19. marca  
– Bola vydaná správa o návšteve ministra zahraničných

vecí ČSSR B. Chňoupka v ZSSR.

25. marca  
– Bola vydaná správa o návšteve ministra zahraničných

vecí ČSSR B. Chňoupka vo Vietnamskej socialistickej
republike.

27. – 28. marca  
– V Zakopanom v PĽR sa uskutočnilo priateľské stretnu-

tie generálneho tajomníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR
G. Husáka s prvým tajomníkom ÚV PZRS E. Gierekom.

28. marca  
– Bolo vydané spoločné komuniké o návšteve ministra

zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupka v Laoskej ľudovo-
demokratickej republike.

– Bola vydaná správa o návšteve ministra vnútra ČSSR
J. Obzinu v Irackej republike.

30. – 31. marca  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak bol

na dvojdennej pracovnej návšteve v Rumunsku.

30. marca – 3. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Pakistanskej republike.

27. – 29. apríla  
– V Prahe sa konala porada predstaviteľov 75 komunistic-

kých a robotníckych strán o činnosti časopisu Otázky
mieru a socializmu.

11. – 13. mája  
– Vo Varšave sa konala porada tajomníkov ústredných

výborov komunistických a robotníckych strán socialis-
tických krajín.

12. – 15. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek oficiálne

navštívil Cyperskú republiku.

30. mája – 2. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

bol na oficiálnej priateľskej návšteve v Irackej republike.

5. – 8. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek oficiálne

navštívil Grécko.

14. – 16. júna  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v Rakúsku bola dele-

gácia ÚV KSČ vedená členom predsedníctva a tajomní-
kom ÚV KSČ V. Biľakom.

22. – 24. júna  
– Československá stranícka a štátna delegácia bola na ofi-

ciálnej priateľskej návšteve v Rumunsku. Na záver
návštevy bola vydaná spoločná Deklarácia o prehĺbení
priateľstva a rozvoji bratskej spolupráce medzi KSČ
a RKS, medzi ČSSR a RSR. Počas návštevy boli podpí-
sané viaceré protokoly, dohody a zmluvy o vzájomnej
spolupráci.

– V Leningrade sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov
parlamentov členských krajín Varšavskej zmluvy.

22. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

sa na Kryme stretol s generálnym tajomníkom ÚV KSSZ
L. Brežnevom.

14. – 16. septembra  
– Československá stranícka a vládna delegácia, vedená

generálnym tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom ČSSR
G. Husákom bola na oficiálnej priateľskej návšteve
v Maďarskej ľudovej republike.
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3. – 5. októbra  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR, vedená generálnym

tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom ČSSR G. Husákom,
bola na oficiálnej priateľskej návšteve v NDR.

9. – 11. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Kostarickej republike.

11. – 14. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve vo Venezuelskej republike.

14. – 18. októbra 
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Panamskej republike.

12. – 16. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Tureckej republike.

22. – 23. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal oficiálne navštívil

Rakúsku republiku. Rokoval o možnostiach rozvoja
československo-rakúskych vzťahov.

23. – 28. novembra  
– Delegácia ÚV KSČ na čele s členom predsedníctva ÚV

KSČ a prvým tajomníkom ÚV KSS J. Lenártom navští-
vila Fínsko.

11. – 16. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Líbyjskej arabskej ľudovej socia-
listickej džamahíriji.

19 7 8

22. – 24. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v NSR.

27. februára – 1. marca  
– V Budapešti sa uskutočnila porada tajomníkov ústred-

ných výborov komunistických a robotníckych strán
socialistických krajín o medzinárodných a ideologic-
kých otázkach. Porady sa zúčastnili aj československí
zástupcovia.

21. – 23. marca
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v SFRJ.

Koniec prvej  aprílovej  dekády  
– Do ZSSR zavítala delegácia FZ ČSSR vedená jeho pred-

sedom A. Indrom.

10. – 13. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

bol na oficiálnej návšteve v Nemeckej spolkovej repu-
blike. Počas návštevy bola vydaná Spoločná deklarácia
Československej socialistickej republiky a Nemeckej
spolkovej republiky. Za ČSSR ju podpísal G. Husák,
za NSR spolkový kancelár NSR H. Schmidt.

24. – 25. apríla  
– V Sofii sa uskutočnilo zasadanie výboru ministrov

zahraničných vecí členských štátov Varšavskej zmluvy.

2. – 5. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek navštívil

Hašemitské kráľovstvo Jordánska.

5. mája  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal pricestoval na pracovnú návštevu
do Moskvy.

11. – 13. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Rakúskej republike.

26. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na osobitnom zasadaní VZ OSN o odzbrojení
v New Yorku.

5. – 6. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v BĽR. S vedúcimi bulharskými čini-
teľmi rokoval o aktuálnych otázkach vzájomných vzťa-
hov.

26. – 29. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Portugalsku.

5. júla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak sa

vo Varšave stretol s prvým tajomníkom ÚV PZRS E. Gie-
rekom.
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20. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSSZ L. Brežnev sa na Kryme

stretol s generálnym tajomníkom ÚV KSČ a preziden-
tom ČSSR G. Husákom.

27. – 31. augusta  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Angolskej ľudovej republike.

31. augusta – 3. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Nigérijskej federatívnej repu-
blike.

1. – 2. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na priateľskej

návšteve v NDR.

26. – 29. novembra 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej a pria-

teľskej návšteve v Irackej republike.

17. – 21. decembra  
– Delegácia ÚV KSČ vedená členom predsedníctva

a tajomníkom ÚV KSČ V. Biľakom navštívila Sýrsku
arabskú republiku.

18. – 21. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v BĽR.

19 7 9

2. januára  
– Prvý tajomník ÚV KS Kuby, predseda rady ministrov

a štátnej rady Kubánskej republiky F. Castro prijal
v Havane člena predsedníctva ÚV KSČ a predsedu vlády
ČSSR L. Štrougala, ktorý bol na návšteve na Kube.

5. – 7. februára 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v Líbyjskej arabskej ľudovej socialistic-
kej džamahíriji.

17. – 22. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek navštívil

ZSSR.

19. – 20. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

bol na pracovnej priateľskej návšteve v PĽR.

6. – 9. marca  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Španielsku.

9. – 13. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Tuniskej republike.

29. apríla – 3. mája  
– Člen ÚV KSČ a minister zahraničných vecí ČSSR B.

Chňoupek bol na oficiálnej priateľskej návšteve Socialis-
tickej Etiópie.

3. – 6. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej a priateľskej návšteve v Mozambickej ľudo-
vej republike.

6. – 9. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Zambijskej republike.

21. – 24. mája  
– Generálny tajomník Ústredného výboru KSČ a prezi-

dent Československej socialistickej republiky G. Husák
bol na oficiálnej priateľskej návšteve v Sýrskej arabskej
republike.

6. – 7. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

navštívil NDR.

13. – 14. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v Juhoslávii.

26. – 29. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Nórsku.

9. – 12. júla 
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Indonézskej republike.

13. – 17. júla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve Filipín.

18. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

sa na Kryme stretol s generálnym tajomníkom ÚV KSSZ
L. Brežnevom.
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31. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák
sa na Kryme stretol s prvým tajomníkom ÚV PZRS E. Gie-
rekom.

16. – 18. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Islandskej republike.

5. októbra  
– Delegácia FZ ČSSR vedená predsedom FZ ČSSR

A. Indrom ukončila oficiálnu návštevu v Rakúsku.

12. – 16. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol v sprievode vyso-

kých vládnych predstaviteľov na oficiálnej návšteve
v Japonsku. Okrem iného rokoval o možnostiach pre-
hĺbenia vzájomných hospodárskych stykov.

19 8 0

12. februára  
– Tajomník ÚV KSČ V. Biľak predniesol prejav na VIII.

zjazde PZRS vo Varšave.

12 – 15. februára  
– Stranícka a štátna delegácia ČSSR, vedená generálnym

tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom ČSSR G. Husákom
bola na oficiálnej priateľskej návšteve vo Vietnamskej
socialistickej republike. Počas návštevy bola 14. februára
v Hanoji podpísaná Zmluva o priateľstve a spolupráci
medzi ČSSR a VSR.

15. – 16. februára 
– Československá stranícka a štátna delegácia, vedená

vedená generálnym tajomníkom ÚV KSČ a preziden-
tom ČSSR G. Husákom, bola na oficiálnej priateľskej
návšteve v Kambodžskej ľudovej republike.

16. – 17. februára  
– Československá stranícka a štátna delegácia, vedená

vedená generálnym tajomníkom ÚV KSČ a preziden-
tom ČSSR G. Husákom, bola na oficiálnej priateľskej
návšteve v Laoskej ľudovodemokratickej republike.

17. februára
– Vo Vientiane bola podpísaná Zmluva o priateľstve a spo-

lupráci medzi ČSSR a Laoskou ľudovodemokratickou repu-
blikou. Za ČSSR zmluvu podpísal G. Husák, za Laoskú
ľudovodemokratickú republiku Kaysone Phomivihane.

19. – 24. marca  
– Člen ÚV KSČ a minister zahraničných vecí ČSSR B.

Chňoupek bol na návšteve v ZSSR.

31. marca – 4. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v Rumunsku.

9. – 13. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Indii.

Začiatok 2. aprílovej  dekády  
– Delegácia ÚV KSČ vedená členom predsedníctva ÚV

KSČ a prvým tajomníkom ÚV KSS J. Lenártom bola
na návšteve v Portugalsku.

13. – 15. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Srí Lanke.

16. – 18. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Kuvajte.

28. apríla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prednie-

sol prejav na zasadaní európskych komunistických
a robotníckych strán v Paríži.

6. júla
– Predseda FZ ČSSR A. Indra poskytol rozhovor spravo-

dajcom Rudého práva, Pravda a ČTK o výsledkoch
návštevy v MoĽR.

7. – 11. júla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Afganskej demokratickej repu-
blike.

21. – 25. júla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v MoĽR.

28. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

sa na Kryme stretol s generálnym tajomníkom ÚV KSSZ
s predsedom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR L. Brež-
nevom.
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25. – 28. augusta  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Kempný bol

na priateľskej návšteve v BĽR.

20. – 22. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej

návšteve v Grécku.

4. – 5. novembra
– V Karl-Marx-Stadte sa uskutočnilo pracovné stretnutie

ministrov zahraničných vecí ČSSR a NDR B. Chňoupka
a O. Fischera. Ministri sa zaoberali rozličnými aktuál-
nymi otázkami medzinárodných vzťahov.

10. – 11. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na priateľskej pra-

covnej návšteve v BĽR.

11. novembra  
– Delegácia ČSSR sa v Madride zúčastnila otvorenia

porady predstaviteľov 35 signatárskych krajín Závereč-
ného aktu helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolu-
práci v Európe.

21. – 22. novembra 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na priateľskej pra-

covnej návšteve v RSR.

25. novembra  
– Delegácia FZ ČSSR vedená jeho predsedom A. Indrom

sa vrátila z návštevy Indie a Srí Lanky.

27. – 28. novembra 
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v PĽR.

19 8 1

3. – 6. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Alžírskej demokratickej a ľudo-
vej republike.

16. – 20. marca  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na návšteve v Sovietskom zväze.

4. – 6. mája  
– V maďarskom meste Salgótarján sa uskutočnilo pria-

teľské pracovné stretnutie ministrov zahraničných vecí
ČSSR a MĽR B. Chňoupka a F. Puja.

22. mája  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal pricestoval do Moskvy na krátku pracovnú
návštevu.

24. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal pricestoval do Viedne

na krátku pracovnú návštevu.

25. – 29. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej a priateľskej návšteve v Kubánskej repu-
blike.

1. – 2. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na priateľskej pra-

covnej návšteve v Maďarsku.

22. júla  
– Na Kryme sa uskutočnila schôdzka generálneho tajom-

níka ÚV KSSZ a predsedu prezídia Najvyššieho sovietu
ZSSR L. Brežneva s generálnym tajomníkom ÚV KSČ
a prezidentom ČSSR G. Husákom.

7. – 10. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

bol na oficiálnej priateľskej návšteve v Líbyjskej arab-
skej ľudovej socialistickej džamahíriji.

10. – 13. septembra  
– Stranícka a štátna delegácia ČSSR vedená generálnym

tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom ČSSR G. Husákom
bola na oficiálnej priateľskej návšteve v Etiópii.

13. – 14. septembra  
– Stranícka a štátna delegácia ČSSR vedená generálnym

tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom ČSSR G. Husákom
bola na oficiálnej a priateľskej návšteve v Jemenskej
ľudovodemokratickej republike.

8. – 13. decembra  
– Delegácia ÚV KSČ vedená tajomníkom ÚV KSČ J. Poled-

níkom navštívila Alžírsko.

18. decembra  
– Pri príležitosti 75. narodenín generálneho tajomníka ÚV

KSSZ a predsedu prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR
L. Brežneva navštívil ZSSR generálny tajomník ÚV KSČ
a prezident ČSSR G. Husák.
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Koniec druhej decembrovej dekády 
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek navštívil

NSR. Rokoval o viacerých aktuálnych otázkach bilate-
rálnych i medzinárodných vzťahov.

19 8 2

5. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prednie-

sol v rámci XXIV. zjazdu Francúzskej komunistickej
strany prejav na zhromaždení v Limoges.

11. marca  
– Delegácia FZ ČSSR vedená predsedom FZ ČSSR

A. Indrom sa vrátila z oficiálnej návštevy Sýrskej arab-
skej republiky.

18. – 19. marca  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek navštívil

ZSSR.

18. – 22. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Irackej republike. Rokoval
o otázkach vzájomných čs.-irackých vzťahov a o situácii
na Blízkom východe.

22. – 25. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Cyperskej republike.

28. – 29. apríla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak bol

na pracovnej návšteve v Rumunsku.

6. – 8. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Rakúskej republike.

11. – 14. mája  
– Delegácia KSČ, vedená členom predsedníctva a tajomní-

kom ÚV KSČ V. Biľakom, bola na oficiálnej pracovnej
návšteve v Zambijskej republike.

14. – 17. mája  
– Delegácia KSČ, vedená členom predsedníctva a tajomní-

kom ÚV KSČ V. Biľakom, bola na oficiálnej pracovnej
návšteve v Mozambickej ľudovej republike.

17. – 19. mája  
– Delegácia KSČ, vedená členom predsedníctva a tajomní-

kom ÚV KSČ V. Biľakom, bola na oficiálnej návšteve
v Angolskej ľudovej republike.

20. – 21. mája  
– Delegácia KSČ, vedená členom predsedníctva a tajomní-

kom ÚV KSČ V. Biľakom, bola na oficiálnej pracovnej
návšteve v Jemenskej ľudovodemokratickej republike.

1. – 4. júna  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR, vedená generálnym

tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom ČSSR G. Husákom,
bola na oficiálnej priateľskej návšteve v ZSSR.

14. – 16. júla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Luxemburskom veľkovojvodstve.

30. júla  
– Na Kryme sa konala schôdzka generálneho tajomníka

ÚV KSSZ, predsedu prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR
L. Brežneva s generálnym tajomníkom ÚV KSČ, prezi-
dentom ČSSR G. Husákom.

13. septembra   
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

navštívil MĽR.

21. – 23. septembra  
– Stranícka a štátna delegácia ČSSR vedená generálnym

tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom ČSSR G. Husákom
bola na oficiálnej priateľskej návšteve v BĽR.

11. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal pricestoval na návštevu

do Fínska. Okrem iného rokoval o možnostiach rozvoja
vzájomných hospodárskych vzťahov.

18. – 20. októbra  
– Predseda vláda ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v Alžírskej demokratickej a ľudovej
republike.

20. – 22. októbra  
– Predseda vláda ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej

návšteve v Tuniskej republike.

28. októbra    
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

bol na priateľskej pracovnej návšteve v NDR.
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17. – 19. novembra  
– Prezident ČSSR G. Husák bol na štátnej návšteve

v Rakúskej republike. Počas návštevy bol posúdení exi-
stujúci stav a možnosti rozvoja vzájomných bilaterál-
nych vzťahov.

19 8 3

11. marca  
– Delegácia FZ ČSSR vedená predsedom FZ ČSSR

A. Indrom ukončila návštevu vo Vietname, Kambodži
a Laose.

Apríl   
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek navštívil

Malajziu a Japonsko.

18. – 20. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v Nigérijskej federatív-
nej republike.

26. – 31. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v Madagaskarskej
demokratickej republike.

6. – 9. júna  
– Delegácia KSČ vedená členom predsedníctva a tajomní-

kom ÚV KSČ V. Biľakom navštívila Portugalsko.

28. júna  
– V Moskve sa konalo stretnutie vedúcich straníckych

a štátnych činiteľov BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, RSR
a ZSSR.

24. augusta  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v Tureckej republike.

6. septembra  
– Na madridskom rokovaní ministrov zahraničných vecí

účastníckych štátov Konferencie o bezpečnosti a spolu-
práci v Európe predniesol prejav minister zahraničných
vecí ČSSR B. Chňoupek.

26. – 27. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na pracovnej návšteve v ZSSR.

16. – 22. októbra  
– Delegácia KSČ vedená kandidátom predsedníctva

a tajomníkom ÚV KSČ J. Fojtíkom bola na návšteve
v ZSSR.

17. novembra  
– Delegácia FZ ČSSR vedená predsedom FZ ČSSR

A. Indrom ukončila návštevu Jemenskej ľudovodemo-
kratickej republiky.

30. novembra  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR zavítala do PĽR.

19 8 4

17. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na konferencii o opatreniach na posilnenie
dôvery a bezpečnosti a o odzbrojení v Európe, konanej
v Štokholme.

21. – 23. februára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej

návšteve v Indii.

23. – 25. februára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej

návšteve v Socialistickej republike Barmský zväz.

26. – 29. februára 
– V Aténách sa uskutočnili rozhovory medzi delegáciou

ÚV Komunistickej strany Grécka a delegáciou KSČ,
vedenou členom predsedníctva a tajomníkom ÚV KSČ
V. Biľakom.

5. – 6. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na priateľskej pra-

covnej návšteve v MĽR.

28. marca  
– Bolo vydané komuniké o výsledkoch návštevy delegácie

KSČ vedenej tajomníkom ÚV KSČ J. Poledníkom
v Dánsku.

27. apríla 
– Delegácia FZ ČSSR vedená predsedom FZ ČSSR

A. Indrom ukončila návštevu ZSSR.
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6. – 8. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v Líbyjskej arabskej ľudovej socialistic-
kej džamahíriji.

12. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek ukončil

návštevu Francúzskej republiky.

13. – 18. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Zjednotenej republike Tanzánii.

20. – 23. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Zimbabwianskej republike.

21. – 24. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v SFRJ.

24. – 25. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Angolskej ľudovej republike.

25. mája  
– Delegácia FZ ČSSR vedená predsedom FZ ČSSR

A. Indrom ukončila návštevu Belgicka.

28. – 30. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na priateľskej pra-

covnej návšteve v BĽR.

13. júna  
– V Kremli sa uskutočnilo priateľské stretnutie generál-

neho tajomníka ÚV KSSZ, predsedu prezídia Najvyš-
šieho sovietu ZSSR K. Černenka s generálnym tajomní-
kom ÚV KSČ, prezidentom ČSSR G. Husákom. K. Čer-
nenko odovzdal G. Husákovi Leninov rad a medailu
Zlatá hviezda, ktoré mu boli spolu s čestným titulom
hrdinu Sovietskeho zväzu udelené pri príležitosti jeho
sedemdesiatych narodenín.

17. – 19. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v Sýrskej arabskej republike.

21. – 25. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Argentínskej republike.

26. – 30. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Kolumbijskej republike.

9. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal zavítal na krátku pra-

covnú návštevu ZSSR.

13. júla  
– Vedúci straníckej a štátnej delegácie ČSSR, člen pred-

sedníctva ÚV KSČ, podpredseda vlády ČSSR J. Korčák
predniesol prejav na mítingu československo-poľskej
družby v Štetíne.

17. augusta  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek ukončil

oficiálnu návštevu Dánska.

1. – 3. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na priateľskej pracovnej návšteve v MĽR.

6. – 7. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek oficiálne

navštívil PĽR.

15. – 16. októbra  
– Na pracovnej návšteve v ZSSR bol člen predsedníctva

a tajomník ÚV KSČ M. Jakeš.

31. októbra  
– Delegácia FZ ČSSR vedená členom predsedníctva ÚV

KSČ a predsedom FZ ČSSR A. Indrom ukončila návštevu
Luxemburského veľkovojvodstva.

6. – 8. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej

návšteve v Mexiku.

16. novembra   
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek ukončil

návštevu Švajčiarskej konfederácie.

27. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

bol na priateľskej pracovnej návšteve v MĽR.
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31. januára – 2. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na návšteve v ZSSR.

3. – 5. marca  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak so sprie-

vodom navštívil ZSSR.

16. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek ukončil

oficiálnu návštevu Kuvajtu venovanú otázkam vzájom-
ných vzťahov a vývoju situácie na Blízkom východe.

17. – 20. apríla  
– Člen ÚV KSČ a minister zahraničných vecí ČSSR

B. Chňoupek bol na oficiálnej priateľskej návšteve
v Jemenskej ľudovodemokratickej republike.

20. – 22. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Jemenskej arabskej republike.

31. mája  
– V Moskve sa uskutočnilo stretnutie generálneho tajom-

níka ÚV KSČ a prezidenta republiky G. Husáka s gene-
rálnym tajomníkom ÚV KSSZ M. Gorbačovom. Meno-
vaní podpísali Program dlhodobej hospodárskej
a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a ZSSR
na obdobie do roku 2000.

– G. Husák odovzdal v Kremli predsedovi rady ministrov
ZSSR N. Tichonovovi Rad Klementa Gottwalda.

4. – 8. júna  
– Delegácia ÚV KSČ vedená vedúcim oddelenia medziná-

rodnej politiky ÚV KSČ Michalom Štefaňákom navští-
vila Belgicko a Luxembursko.

6. júna  
– Delegácia ÚV KSČ vedená vedúcim oddelenia medziná-

rodnej politiky ÚV KSČ M. Štefaňákom sa v Luxem-
bursku stretla s predsedom Komunistickej strany
Luxemburska R. Urbanym.

19. – 22. júna  
– Bulharsko navštívil kandidát predsedníctva a tajomník

ÚV KSČ Ján Fojtík.

24. – 25. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Holandsku.

2. – 4. júla  
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR vedená členom pred-

sedníctva ÚV KSČ a predsedom vlády ČSSR L. Štrouga-
lom bola na oficiálnej priateľskej návšteve v Mongolsku.

4. júla  
– Delegácia FZ ČSSR vedená predsedom FZ ČSSR

A. Indrom ukončila návštevu BĽR.

31. júla  
– Na schôdzke ministrov zahraničných vecí konanej pri

príležitosti 10. výročia Konferencie o bezpečnosti a spo-
lupráci v Európe zastupoval ČSSR minister zahranič-
ných vecí B. Chňoupek.

22. – 23. augusta  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na pracovnej návšteve v SRN.

27. – 30. augusta  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Iránskej islamskej republike.

30. augusta  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa

v Moskve stretol s členom politického byra ÚV KSSZ,
ministrom zahraničných vecí ZSSR E. Ševardnadzem.
Toho istého dňa prevzal v Kremli Rád červenej zástavy
práce, ktorý mu udelilo prezídium Najvyššieho sovietu
ZSSR pri príležitosti jeho 60. narodenín.

3. septembra  
– Delegácia FZ ČSSR vedená predsedom FZ ČSSR

A. Indrom ukončila návštevu KĽDR.

17. – 18. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v Rumunsku.

26. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

bol na priateľskej pracovnej návšteve v NDR.

29. novembra – 2. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej

návšteve v Irackej republike.

18. decembra  
– Predseda rady ministrov ZSSR N. Ryžkov prijal v Kremli

predsedu vlády ČSSR L. Štrougala. Obaja premiéri roko-
vali o viacerých otázkach aktuálnych československo-
-sovietskych vzťahov.
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27. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSSZ M. Gorbačov sa v Moskve

stretol s generálnym tajomníkom ÚV KSČ a preziden-
tom ČSSR G. Husákom.

4. apríla  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR

A. Indra predniesol prejav na XIII. zjazde Bulharskej
komunistickej strany.

18. apríla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prednie-

sol prejav na XI. zjazde SED.

24. – 26. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v ZSSR.

27. mája 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

bol na priateľskej pracovnej návšteve v PĽR.

5. – 7. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na priateľskej pracovnej návšteve v BĽR.

17. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na konferencii o odzbrojení v Ženeve.

15. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal so sprievodom prices-

toval na návštevu Dánskeho kráľovstva.

15. – 17. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

bol na oficiálnej priateľskej návšteve v Alžírskej demo-
kratickej a ľudovej republike.

19. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na osobitnom zasadaní VZ OSN o Namíbii.

29. – 30. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol priateľskej pracov-

nej návšteve v BĽR.

22. – 23. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej

návšteve v Gréckej republike. Okrem iného rokoval

o otázkach vzájomných vzťahov a európskej bezpeč-
nosti.

30. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

bol na krátkej priateľskej pracovnej návšteve v MĽR.

5. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na schôdzke účastníckych krajín KEBS
vo Viedni.

27. – 29. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v Rumunskej socialis-
tickej republike.

3. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek ukončil

návštevu SFRJ.

18. – 20. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v MoĽR.

20. decembra  
– Pri návrate z oficiálnej priateľskej návšteve v MoĽR sa

minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek stretol
v Moskve s ministrom zahraničných vecí ZSSR
E. Ševardnadzem.
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24. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek ukončil

návštevu vo Francúzsku.

4. februára  
– Delegácia FZ ČSSR vedená predsedom FZ ČSSR

A. Indrom ukončila návštevu MĽR.

15. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek ukončil

trojdňovú oficiálnu priateľskú návštevu NDR.

22. – 30. apríla  
– Delegácia ÚV KSČ, vedená členom ÚV KSČ a vedúcim

oddelenia ÚV strany M. Štefaňákom, navštívila Izrael.

ČESKOSLOVENSKÁ ZAHRANIČNÁ POLITIKA 1985/1986/1987

283

238-297  11/26/07  10:35 AM  Str. 283



24. – 29. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v ČĽR. Okrem iného rokoval o otázkach
vzájomných hospodárskych a obchodných stykov.

6. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek ukončil

oficiálnu návštevu Španielska.

13. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek ukončil

oficiálnu návštevu v NSR.

21. – 23. mája  
– Predseda vlády ČSSR L Štrougal bol na oficiálnej

návšteve na Cypre.

16. – 17. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na návšteve v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie
a Severného Írska.

23. – 25. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v Sýrskej arabskej
republike.

14. – 15. júla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v MĽR.

31. júla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek vystúpil

s prejavom na plenárnom zasadaní viedenskej následnej
schôdzky Konferencie o bezpečnosti a spolupráci
v Európe.

30. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na priateľskej pra-

covnej návšteve v Budapešti.

15. – 17. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák bol na oficiálnej priateľskej návšteve v Alžír-
skej demokratickej a ľudovej republike.

16. – 17. septembra 
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Belgicku.

19. septembra  
– Na XXXXII. zasadaní Valného zhromaždenia OSN

v New Yorku sa stretli vedúci delegácií Bieloruskej SSR,
BĽR, ČSSR, KĽDR, Kuby, Laosu, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR,
RSR, Ukrajinskej SSR, VSR a ZSSR.

21. – 23. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

bol na oficiálnej priateľskej návšteve v SFRJ.

22. septembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek rokoval

v SFRJ s ministrom zahraničných vecí SFRJ R. Dizdare-
vićom.

14. októbra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal sa v Moskve stretol s členom politického byra
ÚV KSSZ, predsedom rady ministrov ZSSR N. Ryžkovom.

3. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

sa v Moskve stretol s generálnym tajomníkom ÚV KSSZ
M. Gorbačovom.

6. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na plenárnom zasadaní viedenskej následnej
schôdzky Konferencie o bezpečnosti a spolupráci
v Európe.

16. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSSZ M. Gorbačov prijal

v Moskve predsedu vlády ČSSR L. Štrougala. V ten istý
deň rokoval L. Štrougal aj s členom politického byra ÚV
KSSZ a predsedom rady ministrov ZSSR N. Ryžkovom.

23. – 27. novembra  
– Delegácia FZ ČSSR vedená členom predsedníctva ÚV

KSČ a predsedom FZ ČSSR A. Indrom bola na oficiálnej
návšteve v Indickej republike.

21. – 22. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve v PĽR.
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11. – 12. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol na pracovnej

návšteve v ZSSR.
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24. – 27. januára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak bol

na priateľskej pracovnej návšteve v Sýrskej arabskej
repulike.

28. – 29. januára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak bol

na návšteve v Grécku.

2. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na zasadaní konferencie o odzbrojení
v Ženeve.

8. februára   
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol na priateľskej

pracovnej návšteve v PĽR.

29. februára – 3. marca  
– V Havane sa uskutočnila porada tajomníkov komunis-

tických a robotníckych strán socialistických krajín
pre medzinárodné otázky. Československú delegáciu
na nej viedol člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ
V. Biľak.

22. – 26. marca  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak bol

na priateľskej pracovnej návšteve v Čínskej ľudovej
republike.

7. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol na priateľskej

pracovnej návšteve v MĽR.

11. – 14. apríla  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák bol na oficiálnej priateľskej návšteve v ZSSR.
12. apríla mu predseda Najvyššieho sovietu ZSSR
A. Gromyko v Kremli odovzdal Leninov rád.

20. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol na priateľskej

pracovnej návšteve v BĽR.

25. – 28. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Egyptskej arabskej republike.

27. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol na priateľskej

pracovnej návšteve v RSR.

10. – 15. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej

návšteve v Brazílii.

23. – 25. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol na oficiálnej

priateľskej návšteve v ČĽR.

23. – 30. mája  
– Delegácia FZ ČSSR vedená jeho predsedom A. Indrom

bola na oficiálnej návšteve v Tunisku.

27. – 30. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol na oficiálnej

priateľskej návšteve v KĽDR.

30. – 31. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol na oficiálnej

priateľskej návšteve v MoĽR.

10. júna  
– V New Yorku sa uskutočnilo stretnutie českosloven-

ského ministra zahraničných vecí B. Chňoupka s minis-
trom zahraničných vecí ZSSR E. Ševardnadzem.

13. – 15. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej priateľskej návšteve na Kube.

15. – 18. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek bol

na oficiálnej návšteve v Nikaragui.

16. – 17. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal bol na oficiálnej

návšteve v SFRJ.

21. júna  
– Na medzinárodnom stretnutí Za pásma bez jadrových

zbraní, ktoré sa konalo v Berlíne, vystúpil s prejavom
vedúci československej delegácie, člen predsedníctva
ÚV KSČ a predseda Českej národnej rady J. Kempný.

4. júla  
– V Komárne sa uskutočnili rozhovory medzi ministrami

zahraničných vecí MĽR a ČSSR P. Várkonyim
a B. Chňoupkom.

30. augusta  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek ukončil

oficiálnu pracovnú návštevu v NSR.
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3. – 12. septembra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

bol na oficiálnej priateľskej návšteve v Čínskej ľudovej
republike a v Kórejskej ľudovodemokratickej republike.

7. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol prejav na 43. zasadaní VZ OSN. V ten istý deň sa
československý minister stretol v New Yorku s generál-
nym tajomníkom OSN Javierom Pérezom de Cuellar.

20. októbra – 7. novembra  
– Delegácia FZ ČSSR vedená jeho podpredsedom J. Fojtí-

kom bola na návšteve v Mozambiku, Angole, Guinei-Bis-
sau a v Etiópii.

28. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes sa v Buda-

pešti stretol s členom politického byra ÚV KSSZ a minis-
trom zahraničných vecí ZSSR E. Ševardnadzem.

1. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec bol na krátkej pracov-

nej priateľskej návšteve v ZSSR.

1. – 3. novembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt bol

na pracovnej návšteve v NDR.

11. – 12. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes bol na pra-

covnej návšteve v ZSSR.

13. novembra  
– A. Dubček bol na priateľskej návšteve v Taliansku, počas

ktorej prevzal čestný doktorát na najstaršej európskej
univerzite v Bologni.

15. – 17. novembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt bol

na návšteve v Španielsku.

17. – 19. novembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak bol

na návšteve v Rakúsku, počas ktorej sa stretol s vedúcimi
predstaviteľmi Rakúskej komunistickej strany.

23. – 24. novembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak bol

na návšteve v NDR.

5. – 6. decembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes navštívil

Rakúsko.

16. – 20. decembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt bol

na pracovnej návšteve v Taliansku.

19 8 9

1. – 5. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol na oficiálnej

priateľskej návšteve na Kube.

6. – 7. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol na oficiálnej

priateľskej návšteve v Nikaragujskej republike.

14. januára 
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Fojtík sa v Bra-

tislave stretol s členom politického byra a tajomníkom
ÚV MSRS J. Bereczom.

16. – 19. januára
– Delegácia Výboru pre stranícku prácu v Českej socialis-

tickej republike, vedená predsedom výboru K. Urbán-
kom, bola na pracovnej návšteve v ZSSR. 17. januára sa
člen predsedníctva ÚV KSČ, predseda výboru pre stra-
nícku prácu v ČSR K. Urbánek stretol v Moskve s čle-
nom politického byra ÚV KSSZ, predsedom prezídia
Najvyššieho sovietu Ruskej federácie V. Vorotnikovom.

16. – 20. januára
– Námestník ministra zahraničných vecí V. Janků rokoval

vo Vatikáne o možnostiach zlepšenia vzájomných vzťa-
hov medzi ČSSR a Vatikánom.

18. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes vystúpil

na záverečnom zasadaní viedenskej následnej schôdzky
KEBS.

24. – 25. januára  
– Minister zahraničného obchodu ČSSR J. Štěrba navštívil

Luxembursko a Belgicko.

29. – 31. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec bol na oficiálnej

návšteve v Iránskej islamskej republike.
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1. – 3. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Fojtík bol

na pracovnej návšteve v NDR.

7. – 9. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt bol

na pracovnej návšteve v Moskve.

12. februára  
– Predseda Rady revolučného velenia iracký prezident

S. Husajn prijal v Bagdade podpredsedu vlády ČSSR
a ministra hutníctva, strojárenstva a elektrotechniky
K. Juliša.

13. februára 
– Podpredseda vlády ČSSR J. Obzina rokoval v Londýne

s čelnými predstaviteľmi britskej vlády o viacerých otáz-
kach zaujímajúcich obe strany.

16. – 18. februára  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Adamec bol na oficiálnej priateľskej návšteve v ZSSR.

27. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt bol

na pracovnej návšteve v BĽR.

28. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt prices-

toval na pracovnú návštevu do RSR.

1. marca 
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt bol

na jednodňovej pracovnej návšteve v PĽR.

2. marca  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt bol

na jednodňovej pracovnej návšteve v NDR.

3. marca  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt bol

na jednodňovej pracovnej návšteve v MĽR.

8. marca  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes sa vo Viedni

stretol s ministrom zahraničných vecí Rakúska
A. Mockom.

8. – 9. marca  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ, vedúci tajomník MV KSČ

v Prahe M. Štěpán bol na oficiálnej pracovnej návšteve
v PĽR.

29. – 31. marca 
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes bol na pria-

teľskej pracovnej návšteve v BĽR.

5. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš odletel na pria-

teľskú pracovnú návštevu VSR, Laoskej ľudovodemokra-
tickej republiky a Kampučskej ľudovej republiky.

6. – 8. apríla  
– Na priateľskej pracovnej návšteve vo Vietnamskej socia-

listickej republike bol generálny tajomník ÚV KSČ
M. Jakeš.

8. – 9. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol na priateľskej

pracovnej návšteve v Laoskej ľudovodemokratickej
republike.

9. – 10. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol na priateľskej

pracovnej návšteve v Kampučskej ľudovej republike.

10. – 12. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol na oficiálnej

štátnej návšteve v Sýrskej arabskej republike.

17. – 18. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš bol na pracovnej

návšteve v ZSSR.
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec bol na priateľskej pra-

covnej návšteve v NDR.

14. – 16. mája  
– Delegácia poslancov zahraničných výborov Snemovne

národov a Snemovne ľudu FZ ČSSR, vedená členom
predsedníctva ÚV KSČ a predsedom zahraničného
výboru Snemovne ľudu M. Štěpánom, bola na návšteve
vo Veľkej Británii.

17. mája  
– Delegácia poslancov zahraničných výborov Snemovne

národov a Snemovne ľudu FZ ČSSR, vedená členom
predsedníctva ÚV KSČ a predsedom zahraničného
výboru Snemovne ľudu M. Štěpánom, navštívila Írsko.

29. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes pricestoval

do Paríža na trojdňovú konferenciu o ľudskej dimenzii
KEBS.
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5. – 6. júna  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes bol na ofi-

ciálnej návšteve v Holandskom kráľovstve.

5. – 11. júna 
– Delegácia Národného zhromaždenia ČSSR vedená

J. Janíkom bola na oficiálnej návšteve v Irackej repu-
blike.

11. – 13. júna 
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes bol na ofi-

ciálnej návšteve v Cyperskej republike.

19. júna  
– Podpredseda vlády ČSSR J. Obzina bol na pracovnej

návšteve v PĽR.

28. júna
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt začal

pracovnú návštevu Juhoslávie.

29. júna  
– Na viedenských rokovaniach o konvenčných ozbroje-

ných silách v Európe vystúpil s prejavom vedúci česko-
slovenskej delegácie L. Balcar.

30. júna  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a vedúci tajomník MV KSČ

v Prahe M. Štěpán odletel na návštevu KĽDR.

1. júla
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec navštívil PĽR.

18. – 22. júla 
– Stranícka a vládna delegácia ČSSR, vedená členom

predsedníctva ÚV KSČ a prvým tajomníkom ÚV KSS
bola na návšteve v Nikaragujskej republike.

20. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec bol na jednodňovej

priateľskej pracovnej návšteve v MĽR, kde rokoval
o výstavbe nagymarošského stupňa sústavy vodných
diel na Dunaji.

6. – 9. augusta  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt bol

na pracovnej návšteve v Rumunsku.

17. augusta 
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes predniesol

prejav na konferencii o odzbrojení v Ženeve.

31. augusta  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ I. Knotek bol

na jednodňovej pracovnej návšteve v Rumunsku.

4. septembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ I. Knotek bol

na jednodňovej pracovnej návšteve v NDR.

5. – 6. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v RSR.
– Trojčlenná delegácia FZ ČSSR vedená prvým podpred-

sedom FZ J. Markom sa v Londýne zúčastnila na jesen-
nom zasadaní Medziparlamentnej únie v Londýne.

6. septembra 
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ I. Knotek bol

na jednodňovej pracovnej návšteve v Sovietskom zväze.

11. – 15. septembra 
– Minister národnej obrany ČSSR armádny generál

M. Václavík bol na oficiálnej priateľskej návšteve v ČĽR.

16. – 19. septembra  
– Minister národnej obrany ČSSR armádny generál

M. Václavík navštívil KĽDR.

21. septembra
– Podpredseda vlády ČSSR a predseda československej

časti medzivládnej československo-sovietskej komisie
pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu
J. Obzina sa v Kremli stretol s prvým námestníkom pred-
sedu rady ministrov ZSSR a predsedom sovietskej časti
medzivládnej komisie V. Nikitinom.

28. septembra 
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš sa na čele čs. stra-

níckej a vládnej delegácie zúčastnil v Berlíne osláv
40. výročia vzniku NDR.

– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes sa v New
Yorku stretol s americkým štátnym tajomníkom J. Bake-
rom.

30. septembra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ, vedúci tajomník MV KSČ

v Prahe M. Štěpán bol na jednodňovej pracovnej
návšteve v MĽR.

1. – 2. októbra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ, vedúci tajomník MV KSČ

v Prahe M. Štěpán bol na pracovnej návšteve v SFRJ.
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3. októbra  
– Člena predsedníctva ÚV KSČ Miroslava Zavadila prijal

v Pekingu Teng Siao-pching.

3. – 4. októbra   
– Člen predsedníctva ÚV KSČ, vedúci tajomník MV KSČ

v Prahe M. Štěpán bol na pracovnej návšteve v BĽR.

5. – 7. októbra    
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes bol

na návšteve vo Venezuele.

14. – 17. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec bol na oficiálnej pria-

teľskej návšteve v Irackej republike.

17. – 19. októbra 
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec bol na oficiálnej

návšteve v Egyptskej arabskej republike.

21. októbra  
– Podpredseda vlády ČSSR J. Obzina bol na krátkej pra-

covnej návšteve v RSR.

23. októbra  
– Riaditeľ sekretariátu vlády ČSSR pre cirkevné veci,

námestník ministra V. Janků ukončil týždňový pobyt
v USA, počas ktorého rokoval s predstaviteľmi vlády
USA a amerického Kongresu.

24. – 25. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec bol na oficiálnej

návšteve v Rakúskej republike.

26. – 27. októbra  
– Vo Varšave sa stretli ministri zahraničných vecí ČSSR

a PĽR J. Johanes a K. Skubiszewski.

29. októbra 
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt začal

pracovnú návštevu Francúzskej republiky.

1. – 5. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes bol na ofi-

ciálnej priateľskej návšteve v ČĽR.

3. – 4. novembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt bol

na pracovnej návšteve vo Švajčiarsku.

10. novembra  
– Do Ríma priletela oficiálna československá delegácia,

ktorá sa zúčastní aktu svätorečenia A. Přemyslovny
12. novembra.

12. – 15. novembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt bol

na pracovnej návšteve v Belgicku.

17. novembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Fojtík bol

na pracovnej návšteve v ZSSR, počas ktorej ho prijal
člen politického byra a tajomník ÚV KSSZ V. Medvedev.

3. decembra  
– Na schôdzku vedúcich predstaviteľov členských štátov

Varšavskej zmluvy pricestovali do Moskvy ako zástupco-
via ČSSR generálny tajomník ÚV KSČ K. Urbánek, pred-
seda vlády ČSSR L. Adamec, minister zahraničných vecí
ČSSR J. Johanes a člen predsedníctva a tajomník ÚV
KSČ O. Šaling.

4. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ K. Urbánek a predseda

vlády ČSSR L. Adamec sa v Moskve stretli s vedúcimi
predstaveteľmi ZSSR, ktorých informovali o vnútropoli-
tickej situácii ČSSR.

20. decembra  
– Predseda vlády ČSSR M. Čalfa bol na jednodňovej pria-

teľskej pracovnej návšteve v ZSSR. Sprevádzal ho minis-
ter zahraničných vecí ČSSR J. Dienstbier.

– Z Vatikánu do Prahy sa vrátil podpredseda vlády ČSSR
V. Hromádka, ktorý vo Vatikáne rokoval o urýchlení
obsadenia siedmich dovtedy voľných biskupských stol-
cov v Československu.

28. decembra  
– Predseda Frontu národnej spásy I. Iliescu prijal v Buku-

rešti oficiálnu československú delegáciu, ktorú tvorili
námestník ministra zahraničných vecí ČSSR P. Sadovský
a predstavitelia Občianskeho fóra I. Gabal, J. Kořán a E.
Čáp v sprievode veľvyslanca ČSSR v Rumunsku J. Pappa.

19 9 0

2. januára
– Prezident republiky V. Havel bol na krátkej návšteve

v NDR a v NSR.
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10. – 12. januára 
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Dienstbier bol

na dvojdňovej oficiálnej návšteve v Poľskej republike,
kde rokoval o nových formách vzájomných vzťahov
a spolupráce. 12. januára odletel z Varšavy na dvojdňovú
oficiálnu návštevu do Budapešti. Predmetom jeho roko-
vaní v Maďarsku boli finančné a hospodárske záleži-
tosti.

16. – 17. januára 
– Predseda FZ ČSSR A. Dubček navštívil Európsky parla-

ment v Štrasburgu, kde prevzal Sacharovovu cenu
za obranu ľudských práv a slobôd a za rozvoj stykov
medzi Východom a Západom.

18. januára
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Dienstbier bol

na návšteve v Rakúsku.

25. januára
– Prezident republiky V. Havel bol na jednodňovej

návšteve v Poľsku.

26. januára
– Prezident republiky V. Havel bol na jednodňovej

návšteve v Maďarsku. V oboch štátoch rokoval o rozvoji
vzájomných vzťahov v období politických a hospodár-
skych reforiem.

30. januára
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa priletel na dvojdňovú ofi-

ciálnu návštevu Rakúskej republiky.

1. februára
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Dienstbier začal

dvojdňovú návštevu SRN, počas ktorej rokoval s minis-
trom zahraničných vecí Hansom-Dietrichom Gensche-
rom o všetkých aspektoch čs.-západonemeckých vzťahov.

5. – 6. februára 
– Predseda FZ ČSSR A. Dubček bol na návšteve vo Fran-

cúzsku.

18. februára
– Po jednodňovej prestávke na Islande priletela čs. vládna

delegácia vedená prezidentom republiky V. Havlom
na niekoľkodňovú návštevu do Severnej Ameriky. 21.
februára predniesol V. Havel prejav v americkom Kon-
grese.

20. februára
– V rámci návštevy Severnej Ameriky priletela čs. vládna

delegácia vedená prezidentom republiky V. Havlom
na trojdňovú oficiálnu návštevu do Washingtonu.

22. februára
– Prezident republiky V. Havel sa New Yorku stretol

s generálnym tajomníkom OSN J. Pérezom de Cuellar.

26. februára
– Prezident republiky V. Havel a minister zahraničných

vecí ČSSR J. Dienstbier prileteli na návštevu do Moskvy.
Počas pobytu v sovietskej metropole podpísal V. Havel
s M. Gorbačovom Deklaráciu o vzťahoch medzi ČSSR
a ZSSR. Po návrate do ČSSR V. Havel povedal, že „kto
vie čítať medzi riadkami, pochopil, že touto deklaráciou
sa s definitívnou platnosťou ruší Brežnevova doktrína.“
Minister Dienstbier podpísal v Moskve s ministrom
zahraničných vecí ZSSR E. Ševardnadzem Dohodu
medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o odchode soviet-
skych vojsk z čs. územia.

28. februára
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Dienstbier bol

na jednodňovej návšteve v Dánsku.

3. marca
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Dienstbier ukončil

návštevu Belgicka a vrátil sa do Prahy.

4. – 6. marca
– Predseda FZ ČSSR A. Dubček s manželkou bol na ofi-

ciálnej návšteve vo Francúzsku.

15. – 17. marca
– Predseda vlády ČSSR M. Čalfa bol na pracovnej

návšteve vo Fínsku, kde rokoval o možnostiach rozvoja
vzájomných hospodárskych stykov.

19. marca
– Prezident republiky V. Havel priletel na dvojdňovú

štátnu návštevu do Francúzska.

21. marca
– Prezident republiky V. Havel priletel na návštevu do Veľ-

kej Británie.

29. marca
– Predseda vlády ČSSR M. Čalfa bol na jednodňovej

návšteve v Talianskej republike.
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1. apríla
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier začal

trojdňovú návštevu Veľkej Británie, počas ktorej rokoval
o bezpečnosti v Európe, o nemeckej otázke a o vývoji
vo východnej Európe.

12. apríla
– Minister zahraničného obchodu ČSFR A. Barčák podpí-

sal vo Washingtone obchodnú dohodu medzi ČSFR
a USA, ktorá bola prvým konkrétnym krokom k norma-
lizácii hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami.

25. apríla
– Prezident republiky V. Havel priletel na trojdňovú ofi-

ciálnu návštevu do Izraela, kde rokoval o čs.-izraelských
vzťahoch a o situácii na Blízkom východe a vo východ-
nej Európe.

– Predseda FZ ČSFR A. Dubček pricestoval na oficiálnu
návštevu do Španielska.

10. mája
– Prezident republiky V. Havel navštívil sídlo Rady Európy

v Štrasburgu.
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček a predseda vlády Sloven-

skej republiky M. Čič sa v Toronte zúčastnili na otvorení
generálneho zhromaždenia Svetového kongresu Slová-
kov.

11. mája
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček sa vo Washingtone stretol

s americkým štátnym tajomníkom J. Bakerom.

23. mája 
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier priletel na oficiálnu návštevu do Írska.
– Podpredseda vlády ČSFR J. Čarnogurský ukončil neofi-

ciálnu návštevu Veľkej Británie.

27. mája
– Podpredsedovia vlád ČSFR, Juhoslávie, Maďarska,

Rakúska a Talianska rokovali vo Viedni o projektoch
spolupráce v rámci nového regionálneho integračného
zoskupenia Iniciatíva piatich.

7. júna  
– Prezident ČSFR V. Havel, predseda vlády M. Čalfa

a minister zahraničných vecí J. Dienstbier sa v Moskve
stretli s predsedom prezídia Najvyššieho sovietu Ruskej
federácie B. Jeľcinom.

13. júna
– Zástupcovia ČSFR, Maďarska a Poľska podpísali v Göte-

borgu dohody s Európskym združením voľného
obchodu.

14. júna 
– Podpredseda vlády ČSFR a predseda KDH J. Čarnogur-

ský odcestoval do Paríža na zasadanie riadiaceho
orgánu Európskej demokratickej únie.

12. júla
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier zavítal na oficiálnu priateľskú návštevu
Uruguajskej východnej republiky. Po nej navštívil ešte
Argentínsku republiku a Chilskú republiku.

2. augusta
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier zavítal

na návštevu Malty.

9. augusta
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček prevzal v Bruseli Medzi-

národnú cenu humanizmu za rok 1990.

13. augusta
– Prezident ČSFR V. Havel priletel na jednodňovú ofi-

ciálnu návštevu do Nikaraguy.

14. augusta
– Prezident ČSFR V. Havel priletel na dvojdňovú oficiálnu

návštevu do Mexika.

28. augusta
– Prezident ČSFR V. Havel pricestoval do hlavného mesta

Nórska Oslo na medzinárodnú konferenciu o ľudských
právach a občianskych slobodách nazvanú Anatómia
nenávisti.

9. septembra
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier zavítal na oficiálnu návštevu SFRJ.

18. septembra  
– Prezident ČSFR V. Havel ukončil v Moskve rokovania

o otázkach ekonomických vzťahov medzi ČSFR a ZSSR.

22. septembra
– Prezident ČSFR V. Havel odcestoval na oficiálnu

návštevu Talianska.
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27. septembra  
– Podpredseda vlády ČSFR J. Mikloško pricestoval

do Viedne na dvojdňové rokovania o zintenzívnení stykov
s Rakúskom v oblasti vedy, výskumu, školstva a mládeže.

29. septembra
– Prezident ČSFR V. Havel priletel do New Yorku

na vrcholnú svetovú konferenciu o problematike detí.

10. októbra  
– Po dvadsaťdňovom pobyte v USA sa do Prahy vrátil

minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier.
– Na trojdňovú oficiálnu návštevu Poľska pricestovala

delegácia vlády SR vedená jej predsedom V. Mečiarom.

20. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier začal ofi-

ciálnu návštevu Japonska.

22. októbra
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček odletel na návštevu

Švédska, Nórska a Dánska.

23. októbra – 1. novembra
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier navštívil Japonsko, Kórejskú republiku,
Thajsko a Indiu.

27. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier rokoval

v Soule s ministrom hospodárskeho plánovania Kórej-
skej republiky I Sung-junom.

29. októbra
– Prezident ČSFR V. Havel a predseda vlády ČSFR

M. Čalfa prijali v Prahe predsedu Európskej banky
pre obnovu a rozvoj J. Attaliho.

30. októbra
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier priletel na oficiálnu návštevu Indie.

5. novembra
– Na dvojdňovú oficiálnu návštevu Belgicka priletel pred-

seda FZ ČSFR A. Dubček.

6. novembra
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier rokoval

v Ríme s ministrom zahraničných vecí Talianska G. de
Michelisom o negatívnom dopade ropnej krízy
na česko-slovenskú ekonomiku.

13. novembra
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček sa v Tokiu stretol s minis-

terským predsedom Japonska T. Kaifom a s ministrom
obchodu a priemyslu K. Mutóm.

15. novembra
– Minister financií Václav Klaus pricestoval na dvojdňovú

pracovnú návštevu do Moskvy.
– Minister obrany ČSFR L. Dobrovský pricestoval

na návštevu Nemecka.

22. novembra
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier pricestoval na návštevu Belgicka.

23. novembra
– Prezident ČSFR V. Havel sa vrátil z oficiálnej pracovnej

návštevy Švajčiarskej konfederácie.

25. novembra
– Predseda KDH J. Čarnogurský ukončil trojdňovú

návštevu ZSSR.

26. novembra
– Parlamentná delegácia ČSFR vedená predsedom FZ

ČSFR A. Dubčekom začala návštevu Veľkej Británie
a Írskej republiky.

26. – 27. novembra
– Predseda vlády SR V. Mečiar bol na pracovnej návšteve

v Rakúskej republike.

29. novembra
– Na dvojdňovú návštevu Nemecka zavítal predseda

vlády ČSFR M. Čalfa.

2. decembra
– Minister hospodárstva ČSFR V. Dlouhý pricestoval

do Bruselu na zasadanie Všeobecnej dohody o clách
a obchode (GATT).

3. decembra
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa začal oficiálnu časť

návštevy Marockého kráľovstva.

4. decembra
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa rokoval v Tunise s pred-

sedom tuniskej vlády H. Karúvím o dvojstranných hos-
podárskych vzťahoch.

PAVOL  PETRUF

292

238-297  11/26/07  10:35 AM  Str. 292



5. decembra
– Minister pre zahraničné hospodárske vzťahy Maďarskej

republiky B. Kádár a podpredseda vlády ČSFR V. Valeš
podpísali v Budapešti medzivládnu dohodu o vzájom-
nom obchode a platbách.

10. decembra
– Do ČSFR sa vrátili účastníci česko-slovenskej misie dob-

rej vôle v Iraku a 38 česko-slovenských občanov dovtedy
zadržiavaných v Bagdade. Dvaja česko-slovenskí obča-
nia ostali ešte v Iraku.

11. decembra
– Na trojdňovú štátnu návštevu Španielskeho kráľovstva

pricestoval prezident ČSFR V. Havel.

17. decembra
– Ministri zahraničných vecí ČSFR a Rakúskej republiky

J. Dienstbier a A. Mock sa stretli v rakúskej pohraničnej
obci Laa an der Thaya.

20. decembra
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier pricesto-

val na dvojdňovú návštevu Egypta.

19 9 1

20. januára
– Dvojčlenná oficiálna delegácia FZ ČSFR rokovala

v Litve s predsedom litovského parlamentu V. Landsber-
gisom a s jeho námestníkom K. Motiskom.

1. februára
– Predseda slovenskej vlády V. Mečiar zavítal do Bonnu,

kde s ministrom zahraničných vecí SRN rokoval
o. i. o spolupráci medzi Nemeckom a Slovenskom.

7. – 8. februára 
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier bol na návšteve Luxemburského veľkovoj-
vodstva.

18. februára
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier pricesto-

val na návštevu Turecka.

27. februára
– Minister obrany ČSFR L. Dobrovský navštívil Varšavu,

kde s ministrom obrany Poľskej republiky P. Kolodziej-
czykom podpísal dohodu o vojenskej spolupráci oboch
krajín spočívajúcej hlavne vo výmene informácií.

5. marca
– Minister zahraničného obchodu ČSFR J. Bakšay ukončil

návštevu Egypta. V rozhovore pre ČTK uviedol, že počas
návštevy sa podarilo „doriešiť problém uvoľnenia česko-
slovenských pohľadávok v Egypte.“

8. marca
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier pricesto-

val na návštevu Iránskej islamskej republiky.

10. marca  
– Vládna delegácia Slovenskej republiky vedená premié-

rom V. Mečiarom priletela na päťdňovú návštevu Talian-
skej republiky.

13. marca
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček pricestoval na oficiálnu

návštevu Talianskej republiky. V deň príchodu prevzal
z rúk prezidenta Talianskej republiky F. Cossigu najvyššie
talianske štátne vyznamenanie Rad rytiera veľkého kríža.

17. marca
– Prezident ČSFR V. Havel pricestoval na štátnu návštevu

Luxemburského veľkovojvodstva.

19. marca
– Prezident ČSFR V. Havel pricestoval na oficiálnu pra-

covnú návštevu Belgického kráľovstva. 21. marca sa stre-
tol s generálnym tajomníkom NATO M. Wörnerom,
s ministrami zahraničných vecí aliancie a s ďalšími pred-
staviteľmi. Propagoval aktívnejšie kontakty ČSFR s pak-
tom, pričom zároveň vyzdvihoval „ideál Európy neroz-
delenej do blokov“.

22. marca
– Prezident ČSFR V. Havel pricestoval na štátnu návštevu

Holandského kráľovstva.

23. – 24. marca  
– V Londýne sa uskutočnilo stretnutie „politikov a inte-

lektuálov“, na ktorom vystúpil aj J. Čarnogurský.

Posledná marcová dekáda
– Prezident ČSFR V. Havel sa v Paríži stretol s francúz-

skym prezidentom F. Mitterrandom.

14. apríla
– Prezident ČSFR V. Havel priletel do Londýna na sláv-

nostné otvorenie Európskej banky pre obnovu a rozvoj
(BERD), určenej na pôsobenie v strednej a východnej
Európe.
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Koniec prvej  polovice apríla
– Delegácia FZ ČSFR vedená A. Dubčekom bola na ofi-

ciálnej návšteve v SRN.

16. – 18. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier bol

na oficiálnej návšteve v USA.

22. apríla 
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček predniesol prejav na par-

lamentnom zhromaždení Rady Európy v Štrasburgu.

23. apríla
– Vládna delegácia ČSFR vedená premiérom M. Čalfom

pricestovala na trojdňovú oficiálnu návštevu Nigérijskej
federatívnej republiky.

28. apríla
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček priletel do Melbourne

na oficiálnu návštevu Austrálskeho zväzu.

4. mája
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa odletel na oficiálnu

i súkromnú návštev Izraela. Počas jeho pobytu v Izraeli
premiér Jicchak Šamir kategoricky vyhlásil, že „Česko-
slovensko sa musí ihneď rozhodnúť a ukončiť predaj
zbraní arabským krajinám“.

7. – 8. mája    
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier navštívil Francúzsko.

9. mája 
– Prezident ČSFR V. Havel prevzal v nemeckom meste

Cáchy Medzinárodnú cenu Karola Veľkého.

12. – 14. mája  
– Vládna delegácia ČSFR vedená predsedom vlády M. Čal-

fom bola na oficiálnej návšteve v Thajskom kráľovstve.

17. mája
– Vládna delegácia ČSFR vedená predsedom vlády M. Čal-

fom pricestovala na návštevu Malajzie.

19. mája
– Vládna delegácia ČSFR vedená predsedom vlády M. Čal-

fom ukončila svoju cestu do juhovýchodnej Ázie, počas
ktorej navštívila Thajsko, Indonéziu, Brunej a Malajziu.

21. mája 
– Prezident ČSFR V. Havel zahájil jednotýždňovú cestu

po severských krajinách – Dánsku, Fínsku, Nórsku
a Švédsku.

24. mája
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček priletel na návštevu

Talianska.

1. júna 
– Podpredseda SNR M. Zemko predniesol prejav

na výročnom stretnutí Karpatonemeckého krajanského
spolku v Karlsruhe.

9. júna
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier pricestoval na oficiálnu návštevu
do Kataru.

11. júna
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier pricestoval na jednodňovú pracovnú
návštevu Kuvajtu.

19. – 20. júna  
– V Berlíne sa uskutočnila schôdzka ministrov zahranič-

ných vecí členských krajín KBSE.

8. júla
– Delegácia FZ ČSFR vedená A. Dubčekom začala

návštevu Japonska.

9. júla
– Vládna delegácia ČSFR vedená podpredsedom vlády

a ministrom zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbierom
priletela na návštevu Venezuely.

15. – 16. júla 
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier bol

na oficiálnej návšteve v Brazílii.

20. augusta  
– Vo Varšave sa uskutočnili konzultácie predstaviteľov

vlád ČSFR, Maďarskej republiky a Poľskej republiky
o napätej situácii v ZSSR.

10. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier sa

v Moskve stretol s ministrom zahraničných vecí Fran-
cúzska R. Dumasom.
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11. septembra  
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier predniesol prejav na moskovskej konferen-
cii o ľudskej dimenzii.

25. septembra  
– Na rozdiel od väčšiny rečníkov zaujal podpredseda

vlády a minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier
vo svojom prejave na XXXXVI. plenárnom zasadaní Val-
ného zhromaždenia OSN „značne kritické stanovisko
k stavu a fungovaniu svetovej organizácie“.

1. októbra
– Prezident ČSFR V. Havel sa v Paríži stretol s francúz-

skym prezidentom F. Mitterrandom.

6. októbra  
– V Krakove sa stretli najvyšší predstavitelia ČSFR, Maďar-

skej republiky a Poľskej republiky V. Havel, J. Antall
a Lech Walęsa, aby zhodnotili dovtedajšie výsledky troj-
strannej spolupráce a prerokovali možnosti jej ďalšieho
rozvoja.

22. – 27. októbra  
– Prezident ČSFR V. Havel bol po dvadsiatich mesiacoch

na svojej druhej štátnej návšteve v Spojených štátoch
amerických. V deň jeho príchodu do USA bola
vo Washingtone podpísaná Spoločná deklarácia Spoje-
ných štátov amerických a Českej a Slovenskej federatív-
nej republiky. Za ČSFR ju podpísal prezident V. Havel,
za USA prezident G. Bush st.

25. októbra
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa sa počas svojej návštevy

v Budapešti stretol s maďarským premiérom J. Antallom.

29. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier pricestoval

na návštevu Juhoafrickej republiky, kde o. i. podpísal pro-
tokol o nadviazaní vzájomných diplomatických stykov.

19. novembra
– Minister zahraničného obchodu ČSFR J. Bakšay bol

na oficiálnej návšteve v Izraeli, kde s izraelským minis-
trom zahraničných vecí D. Lévym podpísal dohodu
o obchodnej spolupráci.

26. novembra  
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier predniesol prejav na 89. zasadaní Rady
Európy v Štrasburgu.

30. novembra
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa priletel na obchodné

rokovania do Pakistanu.

2. decembra
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa priletel na oficiálnu

návštevu ČĽR, kde rokoval o rozvoji vzájomných vzťahov.

15. decembra
– Prezident ČSFR V. Havel začal trojdňovú návštevu

Egypta.
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa priletel do Bruselu, aby

tam 16. decembra podpísal dohodu o pridružení ČSFR
k Európskym spoločenstvám.

17. decembra
– Vládna delegácia ČSFR vedená premiérom M. Čalfom

priletela na oficiálnu návštevu Talianska. Taliansky pre-
zident Cossiga vyjadril po prílete želanie, aby ČSFR
ostala zachovaná.

19 9 2

9. – 11. januára  
– Oficiálna vládna delegácia Českej republiky na čele s pred-

sedom vlády Petrom Pithartom navštívila Ukrajinu.

16. januára  
– Minister zahraničných vzťahov SR P. Demeš sa vrátil

z návštevy Poľska, kde bol prijatý na najvyššej protoko-
lárnej úrovni.

21. – 24. januára  
– Predseda vlády Českej republiky P. Pithart bol na oficiál-

nej návšteve spolkovej krajiny Severné Porýnie –
Vestfálsko.

4. februára  
– Prezident ČSFR V. Havel predniesol prejav na Svetovom

ekonomickom fóre v Davose.

6. – 7. februára 
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček navštívil Maďarskú repu-

bliku. Okrem iného rokoval o problematike vodného
diela Gabčíkovo – Nagymaros.

10. februára  
– Po dvojtýždňovej ceste po USA sa do Prahy vrátili pred-

seda Československej strany lidovej J. Lux a poslanec FZ
K. Viktorín (KDH).
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13. – 18. februára 
– Vedúci Kancelárie prezidenta ČSFR Karel Schwarzen-

berg bol na pracovnej návšteve a Arménsku a v Azerbaj-
džane. V oboch krajinách viedol pozorovateľskú misiu
KBSE dohliadajúcu na konflikt v Náhornom Karabachu.

18. februára
– Vládna delegácia ČSFR vedená predsedom vlády M. Čal-

fom navštívila Rusko. Cieľom jednodňovej návštevy
bolo okrem iného prerokovať otázky vzájomných hos-
podárskych vzťahov a finančných pohľadávok.

21. februára
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček predniesol prejav na kon-

ferencii predstaviteľov parlamentov 35 európskych kra-
jín v Štrasburgu.

27. februára  
– Spolkový kancelár SRN H. Kohl predniesol prejav pri

príležitosti podpísania Zmluvy medzi ČSFR a SRN
o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci. Pri tej istej
príležitosti vystúpil s krátkym prejavom i prezident
ČSFR V. Havel. Ministri zahraničných vecí oboch štátov
J. Dienstbier a Hans-Dietrich Genscher si pri podpise
zmluvy vymenili sprievodné listy.

25. marca  
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier predniesol prejav na následnej schôdzke
KBSE v Helsinkách.

31. marca
– Prezident ČSFR V. Havel odcestoval na oficiálnu

návštevu Ruska. Počas jeho pobytu v Moskve bola pod-
písaná Zmluva medzi ČSFR a Ruskou federáciou o pria-
teľských vzťahoch a spolupráci a medzivládna česko-slo-
vensko – ruská dohoda o vysporiadaní majetkových
a finančných otázok spojených s odsunom sovietskych
vojsk z ČSFR. V. Havel sa v Moskve stretol aj s bývalým
sovietskym prezidentom M. Gorbačovom.

6. apríla
– Prezident ČSFR V. Havel podpísal v Sofii zmluvu o priateľ-

ských vzťahoch a spolupráci medzi ČSFR a Bulharskom.

23. – 24. apríla 
– Prezident ČSFR V. Havel bol na krátkej návšteve

v Tokiu.

27. apríla  
– Prezident ČSFR V. Havel zavítal ako prvý českosloven-

ský prezident do Kórejskej republiky.

9. – 10. júla
– V Helsinkách sa stretli vedúci predstavitelia 51 účastníc-

kych krajín KBSE. Delegáciu ČSFR viedol prezident
republiky, členom jeho sprievodu bol aj novovymeno-
vaný minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík.
V. Havel predniesol na stretnutí prejav, v ktorom okrem
iného uviedol, že zatiaľ čo „pred stopäťdesiatimi rokmi
obchádzalo Európu strašidlo komunizmu“, „dnes ju
obchádza strašidlo postkomunizmu“ atď.

19. – 22. augusta 
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík navštívil

na čele delegácie KBSE viaceré krajiny bývalej Juhoslávie.

7. septembra
– Bývalý prezident ČSFR V. Havel navštívil Varšavu.

Začiatok októbra  
– Československá vládna delegácia vedená ministrom hos-

podárstva ČSFR J. Kubečkom rokovala v Iráne o pre-
hlbovaní vzájomnej hospodárskej spolupráce.

19. októbra  
– Experti z ČSFR, Maďarska a Poľska začali vo Varšave ďal-

šie kolo rokovaní o vzniku zóny voľného obchodu.

22. októbra  
– Prvý podpredseda vlády ČSFR Rudolf Filkus rokoval

vo Washingtone s tajomníkom ministra zahraničných
vecí USA T. Nilesom o otázkach súvisiacich s vytvorením
dvoch štátoprávnych celkov namiesto ČSFR.

– Delegácie ČSFR, Maďarska a predstaviteľov komisie ES
v Bruseli bezvýsledne rokovali o spore o sústave vod-
ných diel na Dunaji.

23. októbra  
– Bývalý prezident ČSFR V. Havel sa počas súkromnej

návštevy vo Viedni stretol s rakúskym kancelárom
F. Vranitzkým.

24. októbra  
– Prvý námestník ministra zahraničných vecí ČSFR

J. Suchánek odcestoval do New Yorku na XXXXVII. zasa-
danie VZ OSN.

27. októbra  
– Do Londýna pricestovala československá delegácia

na rokovanie predstaviteľov visegrádskeho regionálneho
zoskupenia s vedením ES.
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30. októbra 
– Predseda vlády Slovenskej republiky Vladimír Mečiar sa

vo Viedni stretol s rakúskym ministrom zahraničných
vecí A. Mockom.

4. novembra  
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík priletel

do Štrasburgu na 91. zasadanie výboru ministrov zahra-
ničných vecí členských krajín Rady Európy.

7. – 8. novembra 
– Predseda vlády Slovenskej republiky V. Mečiar rokoval

počas neoficiálnej návštevy Nemecka s predstaviteľmi
nemeckých bánk a podnikateľských a obchodných spo-
ločností.

19. – 20. novembra  
– Československá parlamentná delegácia vedená predse-

dom FZ ČSFR M. Kováčom bola na oficiálnej návšteve
v Moskve.

20. – 21. novembra  
– Pri návrate z Moskvy navštívila československá parla-

mentná delegácia vedená predsedom FZ ČSFR M. Ková-
čom Ukrajinu.

25. – 26. novembra  
– Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky

M. Kňažko bol na oficiálnej návšteve na Ukrajine.

6. decembra  
– Československá vládna delegácia vedená podpredsedom

vlády ČSFR R. Filkusom odletela na oficiálnu šesťdňovú
návštevu Sýrskej arabskej republiky.

9. decembra  
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Sloven-

skej republiky M. Kňažko navštívil Poľsko.

14. – 15. decembra 
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík so sprievo-

dom sa v Štokholme zúčastnil riadnej schôdzky šéfov
diplomacií 51 krajín KBSE. Počas svojho vystúpenia prí-
tomných požiadal, aby nástupnícke štáty ČSFR – Českú
republiku a Slovenskú republiku – urýchlene prijali
za členov organizácie.

17. decembra  
– Predseda KDH J. Čarnogurský ukončil návštevu Ruska.
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11. júla
– Do Prahy pricestoval predseda Všeslovanského výboru

v Moskve A. Gundorov.

30. júla
– Generálny riaditeľ hospodárskych a finančných záleži-

tostí francúzskeho ministerstva zahraničných vecí
H. Alphand rokoval v Prahe s prednostom národohospo-
dárskeho oddelenie ministerstva zahraničných vecí ČSR
Z. Augenthalerom o vzájomných hospodárskych vzťa-
hoch.

28. augusta
– Do Prahy pricestovala 7-členná delegácia členov americ-

kého Kongresu.

11. októbra
– Na návštevu ČSR zavítal bývalý vrchný veliteľ spojenec-

kých expedičných síl v Európe generál D. Eisenhower.

12. októbra
– Do Prahy priletel na pracovnú návštevu maršal Soviet-

skeho zväzu I. Konev.

23. októbra
– Do Prahy pricestoval bývalý náčelník Francúzskej vojen-

skej misie v ČSR generál Faucher.

24. októbra
– Námestník ľudového komisára zahraničných vecí ZSSR

A. Vyšinskij sa na ceste do Norimberku zastavil v Prahe.

3. decembra
– Do Prahy pricestoval minister zahraničných vecí

Maďarska J. Gyöngyösi. Bola to prvá návšteva maďar-
ského ministra zahraničných vecí v ČSR od jej vzniku.

14. decembra
– Do Prahy pricestoval štátny tajomník ministerstva

zahraničných vecí Rakúska K. Gruber, aby nadviazal
osobný kontakt s vedúcimi čs. politikmi.

19 4 6

14. februára 
– Do Prahy priletela vládna delegácia Poľskej republiky,

vedená ministrom zahraničných vecí W. Rzymowskim,
ktorá mala s predstaviteľmi čs. vlády, vedenými minis-
trom zahraničných vecí J. Masarykom, rokovať o spor-
ných územných otázkach (Těšínsko) i o celkových poli-
tických, hospodárskych, kultúrnych i iných vzťahoch
medzi oboma krajinami. Rokovania sa konali v dňoch
17. – 24. februára a skončili uzavretím niektorých čiast-
kových dohôd hospodárskej povahy.

19. februára
– Do Prahy pricestoval náčelník štábu britskej armády

poľný maršal A. Brooke.

26. februára
– Na dvojdňovú neoficiálnu návštevu Prahy sa cestou

z Washingtonu zastavil nový minister zahraničných vecí
Juhoslávie S. Simić.

14. marca
– Na návštevu ČSR zavítala vojenská delegácia Juhoslávie

vedená generálporučíkom I. Rukavinom.

21. marca
– Na oficiálnu návštevu ČSR pricestoval maršal J. Broz-

Tito.

7. mája
– Na oslavy oslobodenia ČSR pricestoval do Prahy maršal

Sovietskeho zväzu I. Konev a maršal tankových vojsk
P. Rybalko so sprievodom.

24. júna
– Z návštevy ČSR odcestoval vedúci sovietsky činiteľ

pre veci pravoslávnej cirkvi v ZSSR minister G. Karpov.

Júl
– Na návšteve Prahy bol šéfredaktor novín Daily Worker

W. Rust.

8. augusta
– 20-členná skupina sovietskych študentov pricestovala

do ČSR na jednomesačný pobyt.
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10. augusta
– Do Prahy priletel na krátku návštevu generálny riaditeľ

organizácie UNRRA F. La Guardia.

20. augusta
– Bulharský minister priemyslu S. Tončev opustil po päťd-

ňovej návšteve ČSR a vrátil sa späť do vlasti.

2. septembra
– Bulharský ministerský predseda K. Georgiev sa na spia-

točnej ceste z parížskej mierovej konferencie zastavil
na kratší pobyt v Prahe.

13. septembra
– Francúzsky generál Faucher pricestoval do Prahy

na súkromnú návštevu.

Polovica septembra
– Delegácia šéfov vývozných a dovozných podnikov ZSSR

vedená predsedom Všezväzovej obchodnej komory
M. Nestorovom pricestovala na návštevu ČSR.

Druhá polovica septembra
– Rakúsky minister obchodu a výstavby E. Heinl, ktorý

navštívil pražský vzorkový veľtrh, rokoval s čs. predstavi-
teľmi o rozšírení vzájomných obchodných stykov.

25. októbra
– Do ČSR zavítala delegácia Najvyššieho sovietu ZSSR.

30. októbra
– Delegácia Najvyššieho sovietu ZSSR pricestovala

na návštevu Bratislavy.

15. novembra
– Z návštevy ČSR odcestovala vojenská delegácia ZSSR,

ktorá sa na čele s generálplukovníkom Kuročkinom
zúčastnila záverečných rokovaní o odsune Nemcov
z ČSR.
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– Prahu navštívila vládna delegácia Poľskej republiky
vedená predsedom vlády J. Cyrankiewiczom.

26. februára
– Vojenská delegácia ZSSR, ktorá sa v ČSR zúčastnila

osláv 29. výročia vzniku Sovietskej armády, odcestovala
späť do vlasti.

2. marca
– Na návštevu ČSR pricestovala 10-členná vládna delegá-

cia Maďarskej republiky vedená ministrom zahranič-
ných vecí J. Gyöngösim, aby s čs. predstaviteľmi rokovala
o realizácii zmluvy o výmene obyvateľstva.

6. marca
– Do ČSR zavítal minister zahraničných vecí Belgického

kráľovstva P. Spaak.

21. marca
– Do Prahy pricestoval americký politik H. Stassen.

26. – 27. marca
– Na návšteve v Prahe bol námestník predsedu vlády

Maďarskej republiky A. Szakasits.

27. mája
– Námestník ministra zahraničných vecí ZSSR A. Vyšin-

skij priletel do ČSR na liečebný pobyt.

29. mája
– Do Prahy priletel predstaviteľ mexických odborov

a generálny tajomník konfederácie práce Latinskej Ame-
riky L. Toledano.

31. mája
– Do Prahy priletel predseda SOF A. Deakin.

4. júna
– Na návštevu ČSR zavítal sovietsky historik J. Tarle.

15. júna
– Na ceste z Belehradu do vlasti sa v Prahe zastavil britský

minister civilného letectva a popredný politik labouris-
tickej strany Ph. J. Noel Baker. Počas pobytu v ČSR ho
prijal prezident republiky E. Beneš i predseda čs. vlády
K. Gottwald.

23. júna
– Do Prahy pricestoval predseda vlády Maďarskej repu-

bliky M. Rákosi, aby tu prerokoval niektoré otázky čs.-
maďarských vzťahov.

29. júna
– Na návštevu ČSR zavítal minister priemyslu a obchodu

Poľskej republiky H. Minc.

2. – 4. júla 
– Na návšteve v ČSR bola vládna delegácia Poľskej repu-

bliky vedená ministerským predsedom J. Cyrankiewic-
zom.
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16. januára
– Na Slovensko zavítal námestník ministra dopravy ZSSR

generál Vinogradov. Cieľom jeho návštevy bolo preroko-
vať s ministrom dopravy ČSR I. Pietorom otázky čs.-
sovietskych dopravných stykov. Rokovania sa konali
v Tatranskej Lomnici.

21. januára
– Na návšteve v Prahe bol námestník ministra kultúry

a umenia Poľskej republiky L. Kruczkowski.

26. – 28. januára 
– Na návšteve v ČSR bol generálny tajomník OSN Trygve

Lie.

28. januára
– Námestník ministra poľnohospodárstva Poľskej repu-

bliky S. Tkaczow pricestoval do Prahy na hospodárske
a obchodné rokovania.

11. februára
– Do Prahy pricestoval na krátku návštevu vnuk K. Marxa

E. Longuet.

19. februára  
– Minister zahraničných vecí Poľskej republiky Z. Modze-

łewski rokoval v Prahe s prezidentom republiky E. Bene-
šom.

24. februára
– Do Prahy priletela 4-členná sovietska delegácia, ktorá sa

pod vedením generálporučíka A. Gundorova zúčastnila
na pražskom zasadaní Spoločného slovanského výboru.

20. apríla
– Na návštevu ČSR zavítala vládna delegácia BĽR vedená

predsedom vlády G. Dimitrovom. V ČSR sa zdržala
do 26. apríla.

29. apríla
– Do Prahy pricestovala prvá časť amerických krajanov –

32 Čechov a 11 Slovákov, aby sa zúčastnila XI. všesokol-
ského zletu.

– Na dvojtýždňový pobyt v ČSR priletelo 97 francúzskych
odborárov.

11. mája
– Delegácia FNRJ vedená M. Pijadom odcestovala po tak-

mer dvojtýždňovej návšteve ČSR späť do vlasti.

27. júna
– Do Prahy pricestoval minister spravodlivosti Poľskej

republiky H. Światkowski.

15. júla
– Na návštevu ČSR pricestovala 42-členná delegácia

talianskych poľnohospodárov a poľnohospodárskych
odborníkov.

5. augusta
– Prezident Maďarskej republiky A. Szakasits s manželkou

pricestoval do ČSR na liečebný pobyt v Karlových
Varoch.

21. augusta
– Námestník ministra zahraničných vecí ZSSR A. Vyšin-

skij, ktorý sa na ceste z konferencie o Dunaji v Bele-
hrade zastavil v Prahe, odletel späť do vlasti.

18. septembra
– Do Prahy priletela skupina 18 britských odborárov

vedená tajomníkom britského zväzu baníkov A. Horne-
rom.

23. septembra
– Na návštevu ČSR priletela 21-členná delegácia soviet-

skych družstevníkov, aby sa zúčastnila 17. medzinárod-
ného družstevného zjazdu v Prahe.

3. novembra
– Do Prahy priletela 6-členná delegácia Sovietskej

armády.

23. novembra
– Na návštevu ČSR zavítala delegácia poľnohospodár-

skych pracovníkov z Poľskej republiky.

Posledná novembrová dekáda
– Do ČSR pricestovala talianska odborárska delegácia

vedená poslancom talianskeho parlamentu za Taliansku
komunistickú stranu F. Moraninom.

9. decembra
– Na návštevu ČSR zavítala vojenská delegácia Poľskej

republiky vedená ministrom národnej obrany PR mar-
šalom M. Źymierskim.

14. decembra
– Do Prahy pricestoval minister zahraničných vecí Ukra-

jinskej SSR D. Manuilskij.
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22. januára 
– Minister pôšt Poľskej republiky W. Szymanowski, ktorý

bol na návšteve v ČSR, zavítal spolu s manželkou do Bra-
tislavy, kde ho privítal povereník pôšt Horák a povere-
ník priemyslu a obchodu J. Šoltész.

10. februára
– Na trojdňovú návštevu Slovenska pricestovala kultúrna

delegácia RĽR vedená predsedníčkou kultúrnych stykov
so zahraničím K. Luce.

14. februára
– Na jednotýždňovú oficiálnu návštevu ČSR pricestoval

generálny tajomník SOF L. Saillant s manželkou.

19. februára
– Do Prahy priletela obchodná delegácia Albánskej ľudo-

vej republiky vedená námestníkom predsedu vlády AĽR
T. Jakovom.

9. marca
– Do Prahy pricestoval minister spravodlivosti Poľskej

republiky H. Światkowski a prokurátor Najvyššieho
súdu Poľskej republiky prof. Badkowski.

11. marca
– Na oficiálnu návštevu ČSR zavítal minister obchodu,

priemyslu a družstiev Maďarskej republiky A. Rónai.

15. marca
– Do Prahy pricestovala obchodná delegácia Izraela, aby

s ministrom zahraničného obchodu ČSR prerokovala
otázky čs.-izraelských obchodných a platobných vzťahov.

15. apríla
– Do Prahy pricestoval úradujúci predseda SOF G. di Vit-

torio s manželkou a s vedúcim tajomníkom rímskej kraj-
skej odborovej rady N. Buschim.

20. mája
– Na návštevu ČSR pricestoval predseda Komunistickej

strany Kuby J. Marinello, aby sa zúčastnil IX. zjazdu KSČ.

12. júna
– Pri príležitosti otvorenia Dní československo-rumun-

ského priateľstva pricestovala do ČSR rumunská delegá-
cia vedená námestníkom predsedu Veľkého ľudového
zhromaždenia P. Jasim.

21. – 23. júna 
– Na návšteve v ČSR bola vládna delegácia Maďarskej

republiky, ktorej členmi boli ministerský predseda
I. Dobi, námestník ministerského predsedu M. Rákosi
a minister zahraničných vecí G. Kállai.

1. júla
– Do Prahy pricestovala generálna tajomníčka Slovan-

ského výboru Bulharskej republiky T. Nemová.

11. júla 
– Delegácia Slovanského výboru ZSSR, ktorá sa zúčastnila

osláv 3. Slovanského dňa na Devíne, odcestovala
do vlasti.

18. júla
– Do Prahy pricestovala 3-členná vládna delegácia RĽR,

aby s čs. predstaviteľmi prerokovala možnosti čs.-rumun-
skej spolupráce pri doprave tovaru po Dunaji.

– Na niekoľkotýždňový zdravotný pobyt v čs. kúpeľoch
pricestoval ministerský predseda Saska M. Seydewitz
s manželkou.

30. júla
– Do Bratislavy pricestovala 30-členná výprava americ-

kých Slovákov.

Začiatok septembra
– Členovia sovietskej delegácie, ktorí sa zúčastnili osláv

SNP, podnikli niekoľkodňovú cestu po Slovensku.

10. septembra
– Na návštevu ČSR zavítala vládna delegácia Poľskej repu-

bliky vedená ministrom vnútorného obchodu T. Dietri-
chom.

3. októbra
– Na krátku návštevu ČSR pricestoval člen ÚV Francúz-

skej komunistickej strany a riaditeľ novín Ľ Humanité
M. Cachin.

Polovica októbra
– Na liečebný pobyt do ČSR pricestoval člen prezídia Veľ-

kého ľudového zhromaždenia BĽR, prezident Bulhar-
skej akadémie vied T. Pavlov.

15. októbra
– Na krátku návštevu ČSR pricestoval najmladší generál

Čínskej ľudovej armády 34-ročný Hsiao Hua.
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19. decembra
– Z Prahy odcestoval predseda SOF G. di Vittorio, ktorý

bol čestným hosťom II. všeodborového zjazdu.

19 5 0

1. februára
– Do Prahy pricestoval zástupca moskovského patriarchu,

metropolita krutický a kolomenský Nikolaj, arcibiskup
tarnopoľský, mukačevský a užhorodský Makarij, proto-
presbyter Pavel Cvetkov, arcidiakon Sergej Turikov
a hypodiakon Anatolij Drozdov.

17. februára
– Do Prahy zavítala nemecká spisovateľka A. Seghersová.

4. marca
– Do Prahy pricestovala 3-členná delegácia kultúrnych

pracovníkov z BĽR.

5. mája
– Vládna delegácia ZSSR pricestovala do ČSR na oslavy 5.

výročia oslobodenia republiky Sovietskou armádou.

10. mája
– Do Prahy priletel generálny tajomník OSN Trygve Lie

so svojím námestníkom K. Zinčenkom.

11. mája
– Vládna delegácia MĽR, ktorá sa v Prahe zúčastnila

na oslavách 5. výročia oslobodenia ČSR Sovietskou
armádou, priletela do Bratislavy. Na letisku ju privítal
povereník informácií a osvety O. Pavlík.

23. mája
– Vládna delegácia ZSSR, ktorá sa zúčastnila 51. praž-

ského veľtrhu, odletela z Prahy do vlasti.

21. júna
– Na priateľskú návštevu ČSR zavítala oficiálna delegácia

nemeckej dočasnej vlády vedená námestníkom pred-
sedu dočasnej vlády NDR W. Ulbrichtom.

Začiatok júla
– Na návšteve v ČSR bola 45-členná skupina švédskych

pracujúcich.

12. augusta
– Do Prahy priletela 3-členná skupina Francúzskeho

výboru obrancov mieru na zasadanie byra Svetového
výboru obrancov mieru.

14. augusta
– Do Prahy priletel známy francúzsky vedec F. Joliot-

Curie, ktorý sa vo svojej funkcii predsedu Svetového
výboru obrancov mieru zúčastnil na zasadaní jeho exe-
kutívy v Prahe.

7. septembra
– Do ČSR pricestovala skupina 7 sovietskych baníkov

na oslavy Dňa baníkov v Československu.

7. novembra
– Do Prahy pricestovala 3-členná delegácia odborárov

z ČĽR, zamestnaných v poľnohospodárstve a lesníctve.

9. novembra
– Do Prahy pricestoval sovietsky spisovateľ A. Fadejev.

13. novembra
– Na obchodné rokovania do Prahy pricestovala vládna

delegácia Poľskej republiky vedená ministrom zahranič-
ného obchodu T. Gedom.

22. decembra
– 122-členná delegácia maďarských odborárov, ktorí boli

na rekreácii v ČSR, odcestovala do vlasti.

19 5 1   

18. januára
– Na návštevu ČSR priletel minister spravodlivosti MĽR

E. Molnár, ktorý sa dňa 19. januára zúčastnil slávnost-
ného otvorenia výstavy Nové Maďarsko v Prahe.

19. januára
– Do Prahy prileteli prví zahraniční účastníci I. Českoslo-

venského zjazdu obrancov mieru.

Polovica januára
– Na Slovensko pricestovala delegácia sovietskych vedec-

kých pracovníkov.

6. februára
– Do Prahy priletela delegácia sovietskej mládeže, aby sa

zúčastnila zasadania výkonného výboru Svetovej fede-
rácie demokratickej mládeže.

9. februára
– Na krátkej návšteve Prahy bola ministerka pôšt, telegra-

fov a telefónov BĽR Cola Dragojčevová.
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11. februára
– Do Prahy pricestovala delegácia čínskych žien, ktorá sa

zúčastnila zasadania rady Medzinárodnej demokratic-
kej federácie žien v Berlíne.

21. marca
– Do Prahy pricestovala časť francúzskej delegácie, ktorá

pokračovala v ceste do Berlína na Európsku robotnícku
konferenciu proti remilitarizácii západného Nemecka.

14. apríla
– Na návštevu ČSR pricestovala delegácia sovietskych sta-

chanovcov vedená predsedom moskovskej odborovej
rady V. Krestjannikovom.

25. apríla
– Do Prahy pricestovala vládna delegácia ČĽR, ktorá sa

pod vedením námestníka prednostu zahraničnej sekcie
ministerstva obchodu ČĽR Čai Šiho zúčastnila
na 52. pražskom vzorkovom veľtrhu.

5. mája
– Na návštevu ČSR priletela vládna delegácia ZSSR, ktorá

sa zúčastnila osláv 6. výročia oslobodenia ČSR.

9. júna
– Na návštevu ČSR priletela 43-členná delegácia soviet-

skych kolchozníkov a poľnohospodárskych pracovníkov,
vedená námestníkom ministra poľnohospodárstva
ZSSR I. Chorošilovom.

– Do ČSR zavítala dvojčlenná delegácia Nemeckého
výboru obrancov mieru.

25. júna
– Na ceste do ZSSR sa v Prahe zastavil laureát medziná-

rodnej Stalinovej ceny Za upevnenie mieru medzi
národmi Hewlett Johnson, dekan z Canterbury s man-
želkou.

5. júla
– Na ceste do Paríža sa v Prahe zastavil námestník pred-

sedu prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR M. Jasnov.

16. októbra
– Do ČSR zavítal minister ľudového zdravia a sociálnej

starostlivosti BĽR P. Kolarov s manželkou.

23. októbra
– Na návštevu ČSR pricestoval prezident NDR W. Pieck

so sprievodom.

5. novembra
– Do ČSR zavítala 9-členná delegácia Všezväzovej spoloč-

nosti pre kultúrne styky so zahraničím vedená riaditeľom
Ústavu slavistiky Akadémie vied ZSSR P. Treťjakovom.

12. novembra
– Na návštevu ČSR pricestovala vládna delegácia MĽR

vedená ministrom ľudovej osvety J. Révaiom.

2. decembra
– Do ČSR zavítala 15-členná obchodná delegácia ČĽR.

7. decembra
– V Prahe sa na krátky pobyt zastavila 6-členná delegácia

sovietskych kultúrnych pracovníkov, ktorá sa zúčastnila
osláv Mesiaca britsko-sovietskeho priateľstva v Londýne.

15. decembra
– Do Prahy priletel podpredseda Výboru pre udeľovanie

medzinárodnej Stalinovej ceny Za upevnenie mieru
medzi národmi, francúzsky spisovateľ L. Aragon s man-
želkou E. Trioletovou.

19 5 2

3. januára
– Do ČSR zavítala delegácia sovietskych odborárov

vedená tajomníkom Všezväzovej ústrednej rady odbo-
rov A. Osipovom.

10. januára
– Delegácia sovietskych družstevných pracovníkov sa ces-

tou na zasadanie exekutívy Medzinárodného družstev-
ného zväzu v Amsterdame zastavila v Prahe.

23. januára
– Pri návrate zo zasadania Valného zhromaždenia OSN sa

v Prahe zastavil sovietsky minister zahraničných vecí
A. Vyšinskij so sprievodom.

5. februára
– Z dlhšieho študijného pobytu v ČSR odcestoval dánsky

spisovateľ Ch. Hangbõll.

15. februára
– Na Slovensko zavítala nemecká spisovateľka A. Segher-

sová.

7. – 10. mája 
– Prahu navštívila poľská vládna delegácia vedená predse-

dom vlády S. Jędrychowskim.
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17. mája
– Na návštevu ČSR pricestovala 4-členná delegácia zdra-

votníkov NDR vedená ministrom zdravotníctva NDR
L. Steidleom.

13. júna
– Do ČSR zavítala 14-členná delegácia pakistanských

zdravotníckych pracovníkov.

20. júna
– Na návštevu ČSR pricestovala delegácia čínskych odbo-

rárov vedená podpredsedom SOF Liu Nim-ji.
– Do Prahy pricestovala dvojčlenná delegácia osvetových

pracovníkov NDR.
– Do Prahy priletela delegácia dánskych, nórskych a švéd-

skych kultúrnych pracovníkov.

14. júla
– Pri návrate z Moskvy zavítala do Prahy delegácia brit-

ských spisovateľov, organizátorov hnutia spisovateľov
za mier vo Veľkej Británii.

6. septembra
– Na jednodňovú návštevu Bratislavy zavítala delegácia

Medzinárodného iniciatívneho výboru na zvolanie kon-
ferencie o mierovom riešení nemeckej otázky.

10. decembra
– Do Bratislavy zavítala čínska kultúrna delegácia, ktorá

bola na návšteve v ČSR.

19 5 3   

15. januára
– Do Bratislavy zavítala delegácia Nového demokratic-

kého zväzu mládeže Číny. V salóniku hotela Carlton ju
privítal tajomník slovenského ÚV ČZM I. Litvaj.

24. januára
– Do Prahy pricestovala šestnásť členná skupina soviet-

skych študentov a ašpirantov – bohemistov, ktorí pokra-
čovali v štúdiu českého jazyka na Filozofickej fakulte
Karlovej univerzity.

18. februára
– Na priateľskú návštevu ČSR zavítal minister ťažkého

priemyslu PĽR C. Dembiński.

16. marca
– Na návštevu ČSR zavítala kultúrna delegácia NDR.

17. marca
– Do Prahy pricestovali prvé zahraničné vládne delegácie

na pohreb zosnulého prezidenta ČSR K. Gottwalda.

18. marca
– Do ČSR zavítal poľský minister priemyslového staveb-

níctva C. Bombiński.

13. apríla
– Do Prahy pricestovala skupina popredných poľských

zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zúčastnili na zasa-
daní čs.-poľskej zdravotníckej komisie.

26. apríla
– Na návštevu ČSR zavítala delegácia čínskych odborárov.

28. apríla
– Na návštevu ČSR zavítala delegácia sovietskych odborá-

rov.

22. mája
– Na ceste do Moskvy sa v Prahe zastavila indická minis-

terka zdravotníctva R. Kaurová.

13. júna
– Do ČSR zavítala delegácia barmských odborárov.

Koniec júna
– Do Prahy zavítala delegácia popredných čínskych leká-

rov, ktorá bola na študijnom pobyte v ČSR.

22. augusta
– Na dvojtýždňovú návštevu ČSR pricestovala delegácia

britských odborárov.

1. septembra
– Do ČSR pricestovala na štúdium na vysokých školách

rozličného typu (prevažne technického smeru)skupina
takmer 200 študentov a študentiek z KĽDR.

8. októbra
– Do Prahy pricestovala delegácia Sovietskeho výboru

obrancov mieru, aby sa zúčastnila Československého
zjazdu pre mierové riešenia nemeckej otázky.

13. októbra
– Do ČSR zavítala delegácia sovietskych stachanovcov

a odborárov.
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1. decembra
– Do Prahy priletela trojčlenná delegácia britských spiso-

vateľov, členov hnutia britských spisovateľov za svetový
mier.

11. decembra
– Do ČSR pricestovala dvojčlenná mongolská kultúrna

delegácia, v ktorej bol prof. Štátnej univerzity v Ulánbá-
tare Š. Udandan a predseda Zväzu mongolských spisova-
teľov D. Süren.

19. decembra
– Do Prahy pricestovala trojčlenná delegácia sovietskych

výtvarných umelcov.

19 5 4   

8. januára
– Do ČSR zavítala delegácia sovietskych pracovníkov

v stavebníctve vedená námestníkom ministra staveb-
níctva ZSSR M. Nadtočijom.

29. januára
– Do Prahy pricestoval výkonný tajomník EHK G. Myrdal

so svojím zástupcom M. Burinským a ďalšími spolupra-
covníkmi za účelom výmeny názorov o činnosti EHK.

27. februára
– Na obchodné rokovania do ČSR zavítala argentínska

vládna delegácia. Čs.-argentínske obchodné rokovania
trvali do 13. marca.

24. júna
– Na návštevu ČSR pricestovala desaťčlenná skupina čín-

skych novinárov.

9. júla
– Sovietska filmová delegácia pricestovala do Prahy, aby

sa zúčastnila na VIII. Medzinárodnom filmovom festi-
vale v Karlových Varoch.

27. júla
– Na ceste zo Ženevy sa v Prahe zastavil námestník čín-

skeho ministra zahraničných vecí Li Ke-nun.

7. augusta
– Pri návrate z Rumunska do Bruselu sa v Prahe zastavil

predseda Belgického zväzu obrancov mieru Max
Cosyns.

8. augusta
– Na návštevu ČSR zavítal americký vedec J. Cort s man-

želkou.

6. októbra
– Do Prahy pricestovala indonézska hospodárska delegá-

cia vedená riaditeľom priemyslovej sekcie ministerstva
národného hospodárstva Indonézskej republiky
ing. Sanusim.

17. októbra
– Do ČSR zavítala indická umelecká skupina vedená

námestníčkou ministerky zdravotníctva ústrednej vlády
Indickej republiky M. Candrasékharovou.

25. októbra
– Na návštevu ČSR zavítala vládna delegácia KĽDR

vedená ministrom zahraničného obchodu Din Ban
Sunom.

3. novembra
– Do ČSR zavítala libanonská vládna delegácia vedená

generálnym riaditeľom libanonského ministerstva hos-
podárstva M. Nsoulim.

20. novembra
– Do ČSR zavítala delegácia ministerstva školstva PĽR.

19 5 5  

3. januára
– Prahu navštívila delegácia Sejmu PĽR vedená maršal-

kom Sejmu J. Dembowskim.

7. februára
– Na návštevu ČSR pricestovala 9-členná delegácia Barmy

vedená ministrom pre znárodnenie pôdy T. Tinom, aby
prerokovala možnosti rozšírenia hospodárskych stykov
medzi oboma krajinami.

Koniec prvej  februárovej dekády
– Do Prahy pricestovala delegácia juhoslovanského

dopravného podniku Transjug, aby so zástupcami čs.
dopravných podnikov Meltrans a Čechofracht rokovala
o dopravných otázkach, hlavne o možnosti použitia prí-
stavu Rijeka pri tranzite čs. tovaru.

17. februára
– Do Prahy začali prichádzať prvé zahraničné delegácie,

ktoré sa zúčastnili II. celoštátneho zjazdu JRD.
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5. apríla
– Do Košíc zavítala delegácia ÚV Maďarskej strany pracu-

júcich.

24. apríla
– Do ČSR zavítal Alexandrovov spevácky a tanečný súbor

Sovietskej armády.

7. mája  
– Na oslavy 10. výročia oslobodenia Československa pri-

cestovala do Prahy sovietska vládna delegácia vedená
prvým námestníkom predsedu rady ministrov ZSSR
a členom predsedníctva ÚV KSSZ L. Kaganovičom.
Osláv sa zúčastnili i vládne delegácie AĽR, BĽR, ČĽR,
KĽDR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RĽR a VDR.

26. mája
– Do Prahy pricestoval minister kultúry MĽR J. Darvas.

6. júna  
– Na návštevu ČSR zavítal indický ministerský predseda

Džavahárlál Néhrú.

8. júna
– Do Prahy pricestovala prvá časť delegácie NF NDR, aby

sa zúčastnila Týždňa priateľstva československého
a nemeckého ľudu, ktorý sa začal dňa 9. júna.

Koniec prvej  júnovej dekády
– Na návšteve v ČSR bola 2-členná kultúrna delegácia

Afganistanu.

12. júna
– Traja členovia delegácie NF NDR, ktorá bola

na návšteve ČSR, zavítali do Žiliny.

12. júla
– Do Bratislavy zavítala delegácia zahraničných krajanov

z Argentíny, Belgicka, Francúzska, Chile, Juhoslávie,
Kanady, západného Nemecka, Rakúska a Švajčiarska,
ktorí sa zúčastnili I. celoštátnej spartakiády v Prahe.
V deň príchodu na Slovensku delegáciu prijal predseda
zboru povereníkov R. Strechaj.

30. júla
– Do Prahy pricestovala sýrska parlamentná delegácia.

3. augusta
– Delegácia sovietskych poľnohospodárskych pracovníkov

vedená ministrom sovchozov ZSSR I. Benediktovom sa
na spiatočnej ceste z Veľkej Británie zastavila v Prahe.

5. septembra
– Cestou do ZSSR sa v Prahe zastavila belgická parla-

mentná delegácia vedená predsedom poslaneckej sne-
movne C. Huysmansom.

16. septembra
– Do Prahy pricestovala prvá časť vládnej priemyslovej

delegácie Indie. Cieľom návštevy bolo prerokovať mož-
nosti čs. dodávok v rámci industrializácie Indie.

22. septembra
– Do ČSR zavítal 130-členný súbor piesní a tancov Zväzu

slobodných nemeckých odborov.

23. septembra
– Na návštevu ČSR zavítala vládna delegácia Indie vedená

ministrom organizácie obrany Indie M. Tyagim.

25. septembra
– Brno navštívila 2-členná delegácia NF PĽR.

29. septembra
– Cestou do Londýna sa v Prahe zastavila sovietska dele-

gácia vedená námestníkom predsedu rady ministrov
ZSSR A. Kosyginom.

– Do Prahy priletela čínska vládna delegácia vedená
ministrom zahraničného obchodu ČĽR Je Ti-cuanom.

2. októbra
– Na návštevu ČSR pricestoval afganský minister baní

a priemyslu Y. Khan a prezident priemyslovej sekcie
afganského ministerstva baní a priemyslu Alí Ahmed.

7. októbra
– Do Prahy priletel námestník egyptského ministra vojny

generálmajor H. Fahya, ktorý na nasledujúci deň navští-
vil výstavu čs. strojárenstva v Brne.

9. októbra
– Z návštevy ČSR odcestovala sudánska vládna delegácia

vedená ministrom dopravy a verejných prác M. Babike-
rom.

10. októbra  
– Do ČSR zavítala delegácia Najvyššieho sovietu ZSSR

vedená námestníkom predsedu prezídia Najvyššieho
sovietu ZSSR a predsedom prezídia Najvyššieho sovietu
RSFSR M. Tarasovom.

– Do Prahy pricestovala vládna delegácia MĽR vedená
ministrom chemického priemyslu a energetiky A. Vis-
som, aby prerokovala otázky čs.-maďarskej hospodár-
skej spolupráce v oblasti priemyselnej výroby hliníka.
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Začiatok druhej októbrovej dekády
– Do ČSR zavítala delegácia juhoslovanských obchodných

a priemyselných kruhov.

15. októbra
– Cestou zo ZSSR sa v Prahe zastavila luxemburská parla-

mentná delegácia vedená predsedom snemovne E. Ren-
derom.

17. októbra
– Delegácia Najvyššieho sovietu ZSSR zavítala do Bratis-

lavy.

18. októbra
– Cestou zo ZSSR sa v Prahe zastavil podpredseda Sveto-

vej rady mieru a generálny tajomník Talianskej socialis-
tickej strany P. Nenni.

10. novembra
– Do Bratislavy pricestovala delegácia Všezväzovej spoloč-

nosti pre kultúrne styky so zahraničím vedená
prof. V. Stoletovom.

Koniec prvej  novembrovej dekády
– ČSR navštívili zástupcovia FAO OSN.

20. novembra
– Na kratšiu návštevu ČSR zavítal člen indickej ústrednej

vlády, minister výživy a poľnohospodárstva Indie
A. Džain so sprievodom.

19 5 6   

16. januára
– Do Prahy zavítala skupina baletných umelcov z NSR.

17. – 29. januára 
– Na štátnej návšteve v ČSR bol bol námestník predsedu

vlády ČĽR maršal Ču Te so sprievodom. Na ceste
do Prahy sa zastavil v Bratislave, kde ho privítal prvý
tajomník ÚV KSS K. Bacílek a ďalší vedúci slovenskí stra-
nícki a politickí činitelia.

Koniec druhe januárovej dekády
– Delegácia NSR vedená radcom ministra hospodárstva

W. Steidlom pricestovala na obchodné rokovania do ČSR.

28. januára
– Na návštevu ČSR zavítala hospodárska delegácia FĽRJ

vedená členom zväzovej výkonne rady M. Todorovićom.

12. februára
– Delegácia francúzskej mládeže, ktorá bola na návšteve

v ČSR, zavítala na južnú Moravu.

3. marca
– Maďarská parlamentná delegácia vedená predsedom

NZ MĽR S. Rónaiom, ktorá bola na návšteve v ČSR, zaví-
tala do pražského závodu ČKD Stalingrad.

4. marca
– Do Prahy pricestovala päťčlenná hospodárska delegácia

Egypta vedená ministrom národnej výroby H. Ibrahimom.

9. marca
– Maďarská parlamentná delegácia vedená predsedom

NZ MĽR S. Rónaiom pricestovala po návšteve Čiech
a Moravy na Slovensko.

12. marca
– Do Prahy pricestoval generálny tajomník SOF L. Saillant.

13. marca
– Na dvojdňovú návštevu Prahy pricestoval bývalý fran-

cúzsky prezident V. Auriol s manželkou. Počas pobytu
ho na Pražskom hrade prijal prezident republiky
A. Zápotocký a stretol sa aj s predsedom vlády ČSR
V. Širokým, predsedom NZ ČSR Z. Fierlingerom a ďal-
šími vedúcimi čs. politickými činiteľmi.

6. apríla
– Na návštevu ČSR priletela štvorčlenná kultúrna delegá-

cia Iránu.

8. apríla
– Do Prahy pricestovala vládna delegácia Rakúskej repu-

bliky vedená vyslancom E. Lembergerom. Cieľom
návštevy bolo prerokovať s čs. stranou otázky súvisiace
s realizáciou Štátnej zmluvy o obnovení nezávislého
a demokratického Rakúska.

15. apríla
– Do Prahy pricestovala 14-členná hospodárska delegácia

PĽR vedená ministrom poľnohospodárstva a potravinár-
skeho priemyslu M. Hoffmannom.

19. apríla
– Do Prahy pricestovala vládna delegácia NDR vedená

štátnym tajomníkom F. Szczepeckim.

4. mája
– Na niekoľkodňovú návštevu ČSR pricestovali francúzski

poslanci – predseda hospodárskeho výboru NZ Francúz-
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skej republiky E. Ramonet a ďalší členovia výboru,
poslanci G. Jarrosson, A. Denis a F. Vals.

6. mája
– Do Prahy pricestovala 7-členná skupina sovietskych

školských pracovníkov vedená členom kolégia ministra
osvety RSFSR A. G. Orlovom.

– Na návštevu ČSR pricestovala parlamentná delegácia
Spojených štátov brazílskych vedená podpredsedníčkou
diplomatickej poslaneckej snemovne I. Vargasovou.

8. mája
– Do ČSR zavítala delegácia popredných juhoslovanských

novinárov.

11. mája
– Delegácia Rady fínskych organizácií mládeže, ktorá bola

na návšteve v ČSR, zavítala na Slovensko.

14. mája
– Na trojdňovú návštevu ČSR zavítali dvaja predstavitelia

senátu Spojených štátov brazílskych – senátori
M. Andrade a A. F. Cavalcanti, ako aj tajomník delegácie
A. Fischer.

– Parlamentná delegácia Spojených štátov brazílskych
vedená podpredsedníčkou diplomatickej poslaneckej
snemovne I. Vargasovou zavítala do Bratislavy, kde ju
prijal predseda SNR F. Kubač a predseda zboru povere-
níkov R. Strechaj.

25. mája  
– Cestou z Moskvy do Paríža sa v Prahe zastavil minister

zahraničných vecí Francúzskej republiky Ch. Pineau
s manželkou a so sprievodom. Návšteva Prahy trvala 6
hodín a Pineau počas nej o. i. navštívil ministra zahra-
ničných vecí ČSR V. Davida, ktorý bol v dôsledku ocho-
renia v pražskom sanatóriu.

3. júna
– Z Prahy odletela osobitná obchodná delegácia Ekvádor-

skej republiky vedená veľvyslancom Ekvádoru v Paríži
L. Cuzmánom. Delegácia rokovala v Prahe o rozvoji čs.-
ekvádorských hospodárskych stykov.

6. – 9. júna  
– Na štátnej návšteve v ČSR bol indický viceprezident Sar-

vapallí Rádhakrišnan.

21. – 25. júna  
– Na priateľskej návšteve v ČSR bola vládna delegácia

KĽDR, vedená predsedom rady ministrov republiky Kim
Ir-senom.

23. júna 
– Na jednotýždňovú návštevu ČSR pricestovali poslanci

britského parlamentu W. Wakefield, T. Clarke, M. Hyde,
M. Stewart, A. Skeffington a F. Lee.

24. júna
– Vládna delegácia KĽDR vedená predsedom rady minis-

trov republiky Kim Ir-senom zavítala na Slovensko.

27. júna
– Na návštevu ČSR pricestovala delegácia juhoslovan-

ského družstevného hnutia vedená členom výkonného
výboru Hlavnej družstevnej rady Juhoslávie a členom
zväzovej výkonnej rady S. Komarom.

– Poslanci britského parlamentu W. Wakefield, T. Clarke,
M. Hyde, M. Stewart, A. Skeffington a F. Lee zavítali
na Slovensko.

1. júla
– Z návštevy ČSR odcestovala 15-členná delegácia organi-

zácie UNESCO.

2. – 12. júla  
– ČSR navštívil jemenský korunný princ, námestník

ministerského predsedu a minister zahraničných vecí
Mutavakilijského kráľovstva Jemenu Sajf ul-Islam
Mohammed Al-Badr so sprievodom.

7. júla  
– Na dvojdňovú návštevu ČSFR zavítal generálny tajom-

ník OSN Dag Hammarskjöld.

9. júla
– Do Prahy pricestovala početná skupina francúzskych

obchodníkov združených v asociácii Francest, ktorá
mala za úlohu rozvíjať obchodné styky medzi Francúz-
skom a socialistickými štátmi.

11. júla 
– Na štátnu návštevu ČSR zavítal kambodžský princ

Norodom Sihanuk a predstavitelia Kambodžského krá-
ľovstva. Na záver návštevy bolo v Prahe 14. júla 1956
vydané Spoločné vyhlásenie vlády ČSR a Vysokého
predstaviteľa Jeho Veličenstva kráľa Kambodže a ľudu
kambodžského, Jeho Kráľovskej Výsosti princa Samde-
cha Preaha Norodoma Sihanuka Upayuvareacha.

– Do Prahy pricestovala indická kultúrna delegácia
vedená námestníkom ministra zahraničného obchodu
Indickej republiky A. Čandom.
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28. júla
– Na štvordňovú návštevu ČSR priletel austrálsky minister

obchodu J. McEwen. Cieľom jeho návštevy bolo preroko-
vať s ministrom zahraničného obchodu ČSR R. Dvořá-
kom úroveň vzájomných hospodárskych vzťahov.

29. júla
– Do Prahy priletela 15-členná delegácia indonézskych

priemyselníkov vedená prezidentom Indonézskej prie-
myselnej komory O. Tusím.

31. júla
– Do Prahy priletela hospodárska delegácia Barmy

vedená ministrom pre rozvoj obchodu U Tinom.

5. augusta
– 5-členná skupina francúzskych baníkov pricestovala

na návštevu Ostravy.

7. augusta
– Do ČSR zavítala 5-členná skupina sovietskych hutníkov.

23. augusta
– Do Prahy pricestovala početná skupina čínskych študen-

tov, aby po absolvovaní jednomesačného jazykového
kurzu pokračovali v štúdiu na čs. vysokých školách pre-
važne technického smeru.

28. augusta
– Do Bratislavy priletela oficiálna francúzska delegácia,

aby sa zúčastnila slávnostného odhalenia pamätníku
francúzskych partizánov pri Strečne.

29. augusta
– Belgická zdravotnícka delegácia vedená ministrom zdra-

votníctva E. Leburtonom, ktorá bola na návšteve v ČSR,
odletela do vlasti.

– Parlamentná delegácia Uruguajskej republiky, ktorá
bola na návšteve ČSR, zavítala na Slovensko. V mene
slovenských národných orgánov delegáciu prijal pod-
predseda SNR M. Žákovič a podpredseda zboru povere-
níkov Š. Šebesta.

5. septembra
– Do ČSR zavítala 4-členná delegácia členiek Zväzu švaj-

čiarskych žien bojujúcich za mier a pokrok.

7. – 11. septembra  
– Na návšteve v ČSR bola vládna delegácia NDR vedená

predsedom vlády O. Grotewohlom. V spoločnom vyhlá-
sení vlád oboch štátov sa okrem iného konštatovalo, že
„medzinárodnou základňou nezávislosti, slobody a roz-

kvetu oboch krajín a zárukou mieru i bezpečnosti
vo svete je jednota, pevnosť a bratská spolupráca štátov
socialistického tábora.“

9. septembra
– Vládna delegácia NDR vedená predsedom vlády O. Gro-

tewohlom zavítala na Slovensko. V Bratislave ju privítal
predseda zboru povereníkov R. Strechaj.

15. septembra
– Vládna delegácia Cejlónu, ktorá bola na návšteve ČSR,

odletela do vlasti.

22.–26. septembra  
– Na štátnej návšteve v ČSR bol prezident Indonézskej

republiky A. Sukarno.

30. septembra
– Na návštevu ČSR pricestovala 10-členná delegácia

Talianskeho všeodborového zväzu.

2. októbra
– Delegácia NF demokratického Nemecka, ktorá bola

na návšteve v ČSR, odcestovala do vlasti.

7. októbra
– Delegácia Ústrednej rady Zväzu juhoslovanských odbo-

rov pricestovala do ČSR na desaťdňový študijný pobyt.

10. októbra
– Do ČSR zavítala 6-členná delegácia ÚV Ľudovej mlá-

deže Juhoslávie.

14. októbra
– Delegácia Ústrednej rady Zväzu juhoslovanských odbo-

rov, ktorá bola na návšteve v ČSR, zavítala na Slovensko,
kde ju privítal tajomník SOR O. Meliška.

15. októbra
– Do ČSR zavítala delegácia NZ Indonézskej republiky

vedená predsedom parlamentnej skupiny Indonézskej
národnej strany Hardim.

17. októbra
– Do Prahy priletela francúzska parlamentná delegácia

vedená predsedom výboru NZ Francúzskej republiky
pre záležitosti dôchodcov a bývalých bojovníkov
L. Begouinom.

18. októbra
– Na desaťdňovú návštevu ČSR pricestovala delegácia

francúzskej Hospodárskej rady.
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20. októbra
– Do Prahy pricestovala delegácia pracovníkov ÚV KSSZ

vedená tajomníkom ÚV KSSZ A. Aristovom.

22. októbra
– Členovia francúzskej parlamentnej delegácie vedenej

predsedom výboru NZ Francúzskej republiky pre záleži-
tosti dôchodcov a bývalých bojovníkov L. Begouinom
zavítali na Slovensko. V salóniku hotela Devín ich priví-
tali podpredsedovia SNR I. Ďurišová, M. Žákovič a ďalší
vedúci slovenskí politickí činitelia.

27. októbra – 3. novembra 
– Na pozvanie Československej spoločnosti pre medziná-

rodné styky bol na návšteve ČSR britský labouristický
poslanec K. Zilliacus.

30. októbra
– Delegácia pracovníkov ÚV KSSZ vedená tajomníkom

ÚV KSSZ A. Aristovom, ktorá bola na návšteve v ČSR,
zavítala do Bratislavy.

24. novembra
– ČSR navštívila delegácia ministerstva vysokých škôl PĽR.

2. decembra
– Na návštevu ČSR priletela delegácia Všečínskeho zhro-

maždenia ľudových zástupcov a delegácia Ľudového
výboru mesta Pekingu, vedená námestníkom predsedu
Stáleho výboru Všečínskeho zhromaždenia ľudových
zástupcov Pen Čenom.

11. decembra
– Delegácia Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástup-

cov a delegácia Ľudového výboru mesta Pekingu,
vedená námestníkom predsedu Stáleho výboru Všečín-
skeho zhromaždenia ľudových zástupcov Pen Čenom
zavítali na Slovensko.

19 5 7  

8. januára
– Do Prahy priletela obchodná delegácia ČĽR vedená ria-

diteľom Spoločnosti pre dovoz a vývoz strojov Li Man-
hoom.

– Do Prahy priletela delegácia KĽDR na rokovania
o vedecko-technickej spolupráci s ČSR.

9. januára
– Do Prahy priletela sovietska kultúrna delegácia vedená

ministrom vysokých škôl ZSSR V. Jeljutinom.

10. januára
– Na ceste z XI. zasadania Valného zhromaždenia OSN sa

v Prahe zastavil na súkromnú návštevu ČSR minister
zahraničných vecí Nepálu Č. Šarma.

15. januára
– Do Prahy pricestovala 4-členná delegácia Francúzskej

komunistickej strany na rokovania s vedúcimi predstavi-
teľmi KSČ o upevnení vzájomnej spolupráce. V Prahe sa
zdržala do 20. januára.

22. januára
– Na návštevu ČSR zavítal námestník ministra zahranič-

ného obchodu ČĽR Kun Juan.

27. januára
– Do Prahy priletela kultúrna delegácia NDR vedená

námestníkom ministra zahraničných vecí O. Winzerom,
aby prerokovala možnosti ďalšieho rozvoja spolupráce
medzi ČSR a NDR v oblasti kultúry.

8. – 12. februára
– Na návšteve v ČSR bola vládna delegácia MĽR vedená

ministrom obchodu A. Rónaiom. S predstaviteľmi ČSR
rokovala o rozvoji vzájomných hospodárskych stykov.

20. marca
– Vládna delegácia PĽR vedená námestníkom predsedu

rady ministrov P. Jaroszewiczom priletela do Prahy
na obchodné a hospodárskej rokovania.

Koniec marca
– Na návštevu ČSR zavítala delegácia Talianskej komunis-

tickej strany vedená členom predsedníctva ÚV TKS
A. Colombim.

8. apríla
– Do ČSR zavítala 15-členná delegácia Ľudového zhro-

maždenia BĽR vedená tajomníkom ÚV Bulharskej
komunistickej strany B. Balgaranovom.

9. apríla
– Delegácia Talianskej komunistickej strany, ktorá bola

na návšteve v ČSR, zavítala na Slovensko, kde ju privítal
tajomník ÚV KSS J. Kríž.

12. apríla
– Delegácia Ľudového zhromaždenia BĽR, ktorá bola

na návšteve v ČSR, zavítala na Slovensko.
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15. apríla
– Do Prahy pricestovala 3-členná zdravotnícka delegácia

MoĽR vedená ministrom zdravotníctva G. Tuvanom.

23. – 27. apríla  
– Na štátnej návšteve v ČSR bol ministerský predseda

Afganského kráľovstva S. Daúd. Na záver jeho návštevy
bolo 26. apríla vydané Spoločné vyhlásenie minister-
ského predsedu Afganistanu a predsedu vlády ČSR.

2. – 7. mája 
– Na návšteve v ČSR bola vládna delegácia PĽR vedená

predsedom vlády J. Cyrankiewiczom. V rámci návštevy
ČSR zavítala i do Bratislavy.

10. mája
– Do Prahy pricestovala parlamentná delegácia Cejlónu

vedená senátorom a parlamentným sekretárom minis-
terstva financií Ch. Wijesingbeom.

21. mája
– Na jednotýždňovú návštevu ČSR zavítal minister kul-

túry ZSSR N. Michajlov.

24. mája
– Do ČSR zavítala 11-členná delegácia Veľkého národ-

ného zhromaždenia RĽR vedená členom prezídia VNZ
a členom ÚV Rumunskej robotnícke strany G. Stoikom.

25. mája
– 11-členná delegácia prezídia Akadémie vied ZSSR, ktorá

bola na návšteve v ČSR, zavítala na Slovensko. V Brati-
slave je privítal predseda SAV akademik A. Sirácky
a ďalší vedúci činitelia SAV.

31. mája
– Delegácia Veľkého národného zhromaždenia RĽR zaví-

tala v rámci pobytu v ČSR na návštevu Slovenska.
V salóniku hotela Devín ju privítali podpredsedovia
SNR I. Ďurišová a M. Žákovič.

21. júna
– Skupina gréckych poslancov, ktorí boli na návšteve

v ČSR, odcestovala z Prahy do vlasti.

27. júna
– Delegácia Komunistickej strany Belgicka, ktorá v ČSR

rokovala s predstaviteľmi KSČ, odcestovala z Prahy
do vlasti.

30. júna
– Na študijnú návštevu do ČSR pricestovala skupina bra-

zílskych osobností, ktorú viedol generál Juaréz do Nasci-
mento Fernandez Tavora.

1. júla
– Do ČSR pricestovala 16-členná parlamentná delegácia

Barmského zväzu vedená poslancom Thakin Thein
Maungom.

Začiatok júla
– Na návštevu ČSR pricestoval prvý tajomník ÚV Komu-

nistickej strany Nemecka Max Reimann.

7. júla
– Parlamentná delegácia Barmského zväzu zavítala počas

svojho pobytu v ČSR do Bratislavy, kde ju privítal pred-
seda SNR F. Kubač a ďalší vedúci slovenskí politickí čini-
telia.

9. – 16. júla  
– Stranícka a vládna delegácia ZSSR vedená prvým tajom-

níkom ÚV KSSZ N. Chruščovom zavítala na priateľskú
návštevu ČSR. V dňoch 9.–10. júla bola na návšteve
na Slovensku.

17. – 21. júla  
– Na štátnej návšteve v ČSR bol prezident VDR Ho Či

Min. 19. júla zavítal do Bratislavy, kde ho privítal pred-
seda SNR F. Kubač a ďalší členovia predsedníctva SNR.

26. júla
– Na hospodárske rokovania do Prahy pricestovala vládna

delegácia Alžírskej ľudovej republiky vedená námestní-
kom predsedu rady ministrov A. Kellexim.

7. – 10. augusta 
– Na návšteve v ČSR bola vládna delegácia Sýrskej repu-

bliky vedená štátnym ministrom a ministrom národnej
obrany Ch. Azemom.

18. augusta
– Predseda Brazílskej skupiny Medziparlamentnej únie

senátor D. Velasco a senátor J. da Costa Paranhas, ktorí
boli na jednotýždňovej návšteve v ČSR, odcestovali
do Viedne.

August
– Na návšteve v ČSR bola egyptská obchodná delegácia.
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3. septembra
– Do Prahy priletela sýrska delegácia vedená prezidentom

Hospodárskej rady pre rozvoj Sýrskej republiky H. Dža-
barom.

10. septembra
– Na študijný pobyt do ČSR pricestovala delegácia Komu-

nistickej strany Rakúska.

Prvá septembrová dekáda
– Na oficiálnu návštevu ČSR pricestoval minister financií

ZSSR A. Zverev.

12. – 17. septembra  
– Vládna delegácia MoĽR vedená predsedom rady minis-

trov J. Cedenbalom bola na priateľskej návšteve v ČSR.
14. septembra pricestovala na jednodňový pobyt na Slo-
vensko, kde ju privítal prvý tajomník ÚV KSS K. Bacílek,
predseda SNR F. Kubač a predseda zboru povereníkov
R. Strechaj.

19. septembra
– Na osemdňovú návštevu Slovenska pricestovala delegá-

cia Hospodárskej komisie OSN. Celkove sa v ČSR
zdržala desať dní.

– 17-členná delegácia NDR vedená námestníkom pred-
sedu vlády F. Selbmannom pricestovala na strojárenský
veľtrh do Brna.

25. septembra
– Do prahy pricestovala delegácia starých členov KSSZ,

pamätníkov a spolupracovníkov V. I. Lenina.

2. – 8. októbra 
– Do Prahy a Bratislavy zavítala kultúrna delegácia PĽR

vedená ministrom kultúry a umenia K. Kurylukom.

14. októbra
– Na študijný pobyt do ČSR zavítala delegácia MSRS

vedená členom ÚV MSRS I. Szurdim.
– Do Prahy pricestoval na desaťdňový pobyt 63-členný

súbor baletu maďarskej Štátnej opery.

15. októbra
– Do Prahy pricestovala kultúrna delegácia MĽR vedená

ministrom kultúry G. Kállaiom.

18. októbra
– Do Prahy pricestovala 4-členná delegácia Všezväzovej

spoločnosti pre kultúrne styky so zahraničím, vedená
predsedom Ukrajinskej spoločnosti pre kultúrne styky
so zahraničím K. Litvinovom.

20. – 23. októbra 
– Na návšteve v ČSR bol egyptský minister komunikácií

M. Chalíl so sprievodom.

21. októbra
– 13-členná obchodná a priemyselná delegácia Pakistanu

vedená sekretárom ministerstva obchodu A. Ahmedom
začala v Prahe obchodné a hospodárske rokovania s čs.
predstaviteľmi.

21. – 26. októbra 
– Na návšteve v ČSR bola delegácia BĽR, ktorá s čs. pred-

staviteľmi rokovala o otázkach spolupráce v oblasti
potravinárskeho priemyslu.

22. októbra
– Do Prahy pricestovala vládna obchodná delegácia FĽRJ

vedená štátnym podtajomníkom komitétu pre zahra-
ničný obchod I. Gretićom, aby s predstaviteľmi minister-
stva zahraničného obchodu ČSR prerokovala možnosti
rozvoja čs.-juhoslovanskej hospodárskej spolupráce.

23. októbra
– Na trojtýždňovú návštevu ČSR zavítala kultúrna delegácia

Iránu vedená prof. teheránskej univerzity L. Süratgarom.

24. októbra
– Do Prahy pricestovala delegácia sovietskych žien, aby sa

zúčastnila plenárneho zasadania Výboru českosloven-
ských žien v Brne.

25. októbra
– Na návštevu ČSR pricestovala delegácia Barmského

zväzu vedená námestníkom predsedu vlády a minis-
trom pre národné hospodárstvo U Čou Ninom.

23. novembra
– Kultúrna delegácia Barmského zväzu vedená Thakin

Chit Maungom odcestovala po jednotýždňovom pobyte
v ČSR do PĽR.

25. novembra
– Do Prahy pricestovala zdravotnícka delegácia ZSSR

vedená ministerkou zdravotníctva ZSSR M. Kovriginovou.

Začiatok decembra
– Cestou do Moskvy sa v ČSR zastavil generálny tajomník

sýrskeho ministerstva zahraničných vecí Salah ed–Dín
Tarazí, ktorý si prezrel niektoré čs. priemyselné a kul-
túrne zariadenia.
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8. – 11. decembra 
– Na návšteve v Prahe bol minister ťažkého priemyslu

PĽR K. Žemaitis.

10. decembra
– Do Prahy pricestovala 6-členná študijná delegácia PZRS

vedená členom ÚV PZRS a tajomníkom hospodárskej
komisie pri rade ministrov PĽR E. Szyrom.

20. decembra
– Z Moskvy do Prahy priletela sýrska vládna delegácia

vedená námestníkom ministerského predsedu Sýrskej
republiky, štátnym ministrom, ministrom obrany
a ministrom financií Ch. Azemom. V ČSR, kde sa zdržala
do 23. decembra, rokovala o rozvoji dvojstrannej hospo-
dárskej spolupráce.

24. decembra
– Po krátkej návšteve ČSR venovanej rokovaniam o otáz-

kach vzájomnej hospodárskej spolupráce z Prahy
do Viedne odcestoval cejlónsky minister obchodu
R. Senenayake s manželkou a vysoký komisár Cejlónu
v Londýne C. Corea s manželkou.

19 5 8  

3. januára
– Do ČSR priletel predseda Rady pre hospodársky rozvoj

Sýrie H. Džabara. Cieľom jeho návštevy bolo prerokovať
s vedúcimi predstaviteľmi čs. zahraničného obchodu
možnosť dodávok čs. investičných zariadení do Sýrie.

4. januára
– Na návštevu ČSR pricestovala ministerka sociálnej sta-

rostlivosti RSFSR N. Muravjovová.

29. januára
– Na návštevu ČSR pricestovala obchodná misia vlády

Argentínskej republiky vedená námestníkom ministra
priemyslu a obchodu R. Ondratsom.

10. februára
– Na súkromnej ceste z Talianska do vlasti sa v Prahe

zastavila manželka afganského kráľa M. Záhira kráľovná
Humaira.

27. februára
– Do ČSR zavítal prvý tajomník ÚV Bulharskej komunis-

tickej strany T. Živkov, predseda rady ministrov BĽR
A. Jugov a minister obchodu B. Taskov. Cieľom návštevy

bulharských predstaviteľov bolo prerokovať niektoré
hospodárske otázky zaujímajúce obe strany.

11. – 25. marca 
– Na návšteve v ČSR bola 7-členná delegácia poľských

mládežníckych organizácií.

Prvá polovica marca
– ČSR navštívil britský konzervatívny poslanec M. Hyde.

28. marca
– Generálny tajomník OSN Dag Hammarskjöld sa cestou

do Moskvy zastavil v Prahe.

2. apríla
– Na návštevu ČSR pricestoval minister priemyslu Barm-

ského zväzu K. Maung so sprievodom.

15. apríla
– Z návštevy ČSR odcestoval generálny riaditeľ Medziná-

rodného úradu práce v Ženeve A. Morse.

23. apríla
– Do ČSR pricestovala delegácia Sejmu PĽR vedená mar-

šalkom Sejmu C. Wycechom.

29. apríla
– Do Prahy pricestovala delegácia Najvyššieho ľudového

zhromaždenia KĽDR vedená námestníkom predsedu
Najvyššieho ľudového zhromaždenia Li Ki Jonom.

4. mája
– Delegácia Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR

ukončila svoj pobyt na Slovensku.

12. mája
– Na Slovensko zavítala delegácia Veľkého ľudového chu-

ralu MoĽR vedená jeho predsedom Č. Sürendžavom,
ktorá bola na návšteve ČSR. V Bratislave ju privítal
tajomník ÚV KSS P. David, podpredseda SNR F. Deneš
a predseda zboru povereníkov R. Strechaj.

13. mája
– Do ČSR zavítala delegácia ministerstva obchodu ZSSR

vedená M. Belskim, aby s čs. predstaviteľmi prerokovala
otázky vzájomných dodávok spotrebného tovaru.

23. mája
– Na návštevu ČSR pricestovala delegácia NZ VDR

vedená predsedom Stáleho výboru NZ VDR Ton-duc-
Thangom.
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28. mája
– Delegácia NZ VDR bola na návšteve Slovenska.

5. júna
– Do Prahy pricestovala obchodná delegácia Indickej

republiky vedená ministrom obchodu a priemyslu
S. Čandrom.

7. júna
– Na návštevu ČSR pricestovala vojenská delegácia KĽDR

vedená členom predsedníctva ÚV Kórejskej strany práce
a ministrom národnej obrany KĽDR, generálom armády
Kim Kvan Hjopom.

11. júna
– Vojenská delegácia KĽDR zavítala do Bratislavy, kde ju

prijal tajomník ÚV KSS J. Lenárt, predseda zboru pove-
reníkov R. Strechaj a podpredsedníčka SNR I. Ďurišová.

24. júna – 4. júla 
– Na návšteve ČSR bola delegácia Sejmu PĽR vedená

maršalkom Sejmu C. Wycechom.

29. júna
– Delegácia Komunistickej strany Číny, ktorá sa zúčastnila

XI. zjazdu KSČ, ukončila svoju návštevu na Slovensku.

18. júla
– Do Prahy pricestovala parlamentná delegácia Kambo-

džského kráľovstva vedená predsedom Kráľovskej rady
S. Nheanom.

27. júla
– Parlamentná delegácia Kambodžského kráľovstva, ktorá

bola na návšteve ČSR, ukončila svoj trojdňový pobyt
na Slovensku.

Začiatok druhej augustovej  dekády
– V Moskve sa skončili rokovania delegácií ČSR a ZSSR

o rozšírení sovietsko-čs. obchodných stykov.
– Na priateľskej návšteve v ČSR bola vládna delegácia ČĽR.

Začiatok septembra
– Na návšteve v ČSR bola 18-členná skupina japonských

obchodníkov, ktorí zisťovali možnosti prehĺbenia čs.-
japonských obchodných stykov.

21. septembra
– Vládna delegácia MĽR vedená ministrom – predsedom

Štátneho plánovacieho úradu A. Kissom a ministrom
zahraničného obchodu J. Inczom pricestovala do ČSR
na hospodárske rokovania.

26. septembra
– Do ČSR zavítala delegácia poslancov Thajska.

30. septembra
– Na návštevu ČSR pricestovala obchodná delegácia NDR

vedená námestníkom ministra zahraničného a vnútro-
nemeckého obchodu K. Merkelom.

5. októbra
– Do Prahy priletela vládna delegácia MĽR vedená prvým

námestníkom predsedu vlády A. Apróm. Účelom
návštevy bolo prerokovať spoločnú výstavbu vodných
diel na Dunaji. Rokovania maďarskej a čs. vládnej dele-
gácie, vedenej námestníkom predsedu vlády K. Poláč-
kom sa konali v dňoch 6. a 7. októbra a skončili sa
úspešne. Noviny Rudé právo v tejto súvislosti o. i. napí-
sali: „Výsledky rokovaní medzi vládnymi delegáciami
MĽR a ČSR sú ďalším dokladom stále sa rozvíjajúcej
socialistickej spolupráce ľudovodemokratických krajín
v rámci RVHP na všetkých úsekoch národného hospo-
dárstva.“ A. Apró komentoval predmetnú záležitosť
v maďarskej tlači v podobnom duchu.

9. – 19. októbra 
– Na štátnej návšteve v ČSR bol námestník prezidenta

Zjednotenej arabskej republiky, minister obrany
a vrchný veliteľ ozbrojených síl ZAR maršal Abdel
Hakím Ámer.

20. – 25. októbra  
– Stranícka a vládna delegácia Rumunskej ľudovej repu-

bliky vedená prvým tajomníkom ÚV Rumunskej robot-
níckej strany, členom prezídia Veľkého národného zhro-
maždenia Gheorghe Gheorghiu-Dejom bola
na návšteve v ČSR.

23. októbra
– Členovia straníckej a vládnej delegácie Rumunskej

ľudovej republiky zavítali na Slovensko. V Bratislave ich
privítal kandidát politického byra ÚV KSČ, vedúci
tajomník Krajského výboru KSS v Bratislave A. Dubček
a ďalší vedúci slovenskí politickí činitelia.

2. novembra
– Do Prahy priletela vládna delegácia ČĽR.V ČSR rokovala

o dlhodobej výmene tovaru medzi oboma krajinami.

3. novembra
– 4-členná vládna delegácia Marockého kráľovstva vedená

vedúcim hospodárskeho odboru ministerstva zahranič-
ných vecí M. Benželumom pricestovala do ČSR na hos-
podárske a obchodné rokovania.
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8. novembra
– Do Bratislavy pricestovala časť sovietskej delegácie,

ktorá sa v ČSR zúčastnila na oslavách 41. výročia Októ-
brovej revolúcie.

21. novembra
– Do Prahy pricestovala obchodná misia Argentínskej

republiky vedená poslancom J. Liceagom.

21. novembra – 5. decembra
– Na prednáškovom turné v ČSR boli štyria lektori ÚV

KSSZ.

4. decembra
– Do ČSR zavítal podpredseda Svetovej rady mieru,

bývalý mexický prezident generál L. Cardenas.

10. – 17. decembra  
– ČSR navštívila stranícka a vládna delegácia MĽR vedená

členom politického byra ÚV MSRS a predsedom rady
ministrov MĽR F. Münnichom a členom politického
byra, tajomníkom ÚV MSRS G. Marosánom.

13. decembra
– Stranícka a vládna delegácia MĽR zavítala na Slo-

vensko. Jej členov privítal člen politického byra ÚV KSČ
a prvý tajomník ÚV KSS K. Bacílek, predseda zboru
povereníkov R. Strechaj a tajomník ÚV KSS F. Dvorský.

14. decembra
– Do Prahy pricestovala na hospodárske rokovania vládna

delegácia MoĽR vedená členom politického byra Mon-
golskej ľudovej revolučnej strany, prvým námestníkom
predsedu rady ministrov MoĽR a predsedom Štátnej
plánovacej komisie L. Cendom.

19 5 9   

8. januára
– Do Prahy pricestovala 3-členná delegácia kultúrnych

pracovníkov ČĽR vedená námestníkom predsedu
pre kultúrne styky so zahraničím pri rade ministrov ČĽR
Čchu- wuom.

12. – 17. januára  
– Na návšteve v ČSR bola stranícka a vládna delegácia

Albánskej ľudovej republiky, vedená prvým tajomníkom
ÚV Albánskej strany práce a členom prezídia Ľudového
zhromaždenia E. Hodžom.

14. januára
– Stranícka a vládna delegácia Albánskej ľudovej republiky,

ktorá bola na návšteve v ČSR, zavítala do Bratislavy.

18. – 31. januára 
– Prahu navštívila delegácia poľských odborárov.

29. januára
– Minister zahraničných vecí PĽR A. Rapacki so sprievo-

dom pricestoval do ČSR na kratšiu návštevu.

2. – 9. februára 
– Na návšteve v ČSR bola stranícka delegácia PĽR vedená

tajomníkom ÚV PZRS J. Albrechtom.

10. – 14. februára  
– Na priateľskej návšteve v ČSR bola vládna delegácia

Guinejskej republiky vedená ministrom pre hospo-
dárske otázky a plánovania L. Beavoguim.

17. februára
– Do ČSR zavítala delegácia Komunistickej strany

Japonska vedená jej tajomníkom K. Mijamotom.

18. februára
– Na priateľskú návštevu ČSR zavítal prvý tajomník ÚV

MSRS J. Kádár s manželkou.

28. marca
– Generálny tajomník OSN Dag Hammarskjöld sa pri

návrate z krajín juhovýchodnej Ázie a z Moskvy
do Paríža a New Yorku zastavil na niekoľkodňovú
návštevu Prahy.

14. – 18. apríla 
– Vo Varšave sa uskutočnilo rokovanie medzi delegáciou

ministerstva strojárenského priemyslu a hutníctva PĽR
a ministerstvom všeobecného strojárenstva ČSR o mož-
nostiach rozšírenia spolupráce medzi oboma rezortami
hlavne v oblasti automobilového priemyslu.

30. apríla – 5. mája  
– Na priateľskej návšteve v ČSR bol predseda prezídia Naj-

vyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR Čoj Jon Gen.

2. mája
– Do Prahy pricestovala 52-členná kanadská obchodná

misia zložená z predstaviteľov obchodných a kruhov
Vancouveru.
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6. mája
– Na návštevu ČSR pricestovala čínska vojenská misia

dobrej vôle vedená námestníkom predsedu štátnej rady
a ministrom národnej obrany ČĽR Pcheng Te-chuajom.

11. mája
– Do Prahy pricestoval minister kultúry a umenia PĽR

T. Galiński.

21. mája  
– Stranícka a vládna delegácia BĽR vedená prvým tajom-

níkom ÚV BKS T. Živkovom pricestovala na jednotýžd-
ňovú priateľskú návštevu ČSR. 23. mája zavítala na Slo-
vensko.

26. mája
– Ministerka sociálnej starostlivosti Fínskej republiky

V. Simonenová odcestovala po jednotýždňovej návšteve
ČSR späť do vlasti.

6. júna
– Do Prahy pricestovala 11-členná skupina švédskych

poslancov vedená poslancom G. Pettersenom.

10. júna
– Do Prahy pricestovala delegácia Hlavnej politickej

správy Sovietskej armády vedená jej náčelníkom, gene-
rálom armády F. Golikovom.

13. – 17. júla 
– Na štátnej návšteve v ČSR bol etiópsky cisár Haile Selas-

sie I. Na záver návštevy bolo 17. júla 1959 vydané spo-
ločné československo-etiópske komuniké.

27. júla
– Na oficiálnu návštevu ČSR priletela delegácia japon-

ského parlamentu vedená poslancom N. Nišimurom.

28. – 30. júla 
– ČSR navštívila delegácia Ústrednej rady odborov PĽR

vedená predsedom ÚRO PĽR I. Logom-Sowińskim.

6. augusta
– Minister zahraničných vecí ZSSR A. Gromyko sa

na spiatočnej ceste z konferencie ministrov zahranič-
ných vecí v Ženeve zastavil v Prahe.

19. augusta
– Na jednotýždňovú návštevu ČSR pricestovala skupina

brazílskych poslancov.

24. augusta
– Na návštevu ČSR zavítala delegácia sovietskej prokura-

túry vedená generálnym prokurátorom ZSSR A. Ruden-
kom.

5. septembra
– Na kratšiu návštevu ČSR pricestoval predseda vlády Fín-

skej republiky V. Sukselainen.

7. septembra
– Do Prahy priletela vládna delegácia NDR vedená čle-

nom Plánovacej komisie NDR G. Henkem.

14. októbra
– Na návštevu ČSR pricestovala 6-členná vládna delegácia

Irackej republiky vedená zástupcom náčelníka hlavného
štábu irackej armády, brigádnym generálom Ali Ghalí-
bom Azizom.

9. novembra
– Na návštevu ČSSR priletela vládna delegácia BĽR

vedená námestníkom predsedu rady ministrov BĽR
a ministrom obchodu R. Damjanovom.

27. – 30. novembra  
– ČSR navštívil prezident a predseda vlády Guinejskej

republiky S. Touré so sprievodom.

Prvá decembrová dekáda
– Na návšteve v ČSR bol námestník predsedu vlády

a minister zahraničných vecí Kambodžského kráľovstva
Son Sann s manželkou.

19 6 0  

28. januára
– Do Prahy pricestovala vládna delegácia NDR vedená

námestníkom ministra zahraničného a vnútronemec-
kého obchodu D. Albrechtom.

1. februára
– Do Prahy priletel minister verejných prác Afganského

kráľovstva M. Kabir s manželkou a so sprievodom.

18. februára
– Na návštevu ČSR pricestovala vládna delegácia AĽR

vedená námestníkom predsedu rady ministrov
K. Theodhosim. Cieľom návštevy bolo prerokovať s čs.
predstaviteľmi otázky ďalšieho rozvoja vzájomných hos-
podárskych stykov.
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6. – 20. februára 
– Prahu navštívila stranícka delegácia PĽR vedená členom

ÚV PZRS A. Werblanom.

5. marca
– Z návštevy ČSR odcestovala hospodárska delegácia

Tuniskej republiky, ktorá pod vedením šéfa kabinetu
ministra dopravy a priemyslu B. Ben Njima skúmala
možnosti ďalšieho rozvoja hospodárskych stykov medzi
ČSR a Tuniskom.

Koniec marca
– Do Prahy zavítal minister chemického priemyslu PĽR

A. Radliński.

25. – 29. apríla
– Na priateľskej návšteve v ČSR bol predseda prezídia Veľ-

kého ľudového churalu Mongolskej ľudovej republiky
a člen politického byra ÚV Mongolskej ľudovej revoluč-
nej strany Dž. Sambú. 26. apríla zavítal na Slovensko.

27. apríla
– Minister zahraničného obchodu ZSSR N. Patoličev pri-

cestoval na hospodárske rokovania do Prahy.

6. mája
– Stranícka a vládna delegácia ZSSR vedená členom pre-

zídia Najvyššieho sovietu ZSSR a prvým tajomníkom
ÚV KS Ukrajiny N. Podgorným pricestovala na oslavy
15. výročia oslobodenia ČSR.

12. mája
– Do Prahy pricestovala iracká obchodná delegácia vedená

ministrom obchodu Irackej republiky A. Šaváfom.

14. mája
– Na trojdňovú návštevu ČSR pricestoval podpredseda

Snemovne ľudu Indickej republiky S. Singh.

26. – 28. mája 
– Prahu navštívila vládna delegácia PĽR vedená námest-

níkom predsedu vlády PĽR J. Tokarskim.

27. mája
– Do Prahy pricestoval námestník predsedu vlády a pred-

seda Štátnej plánovacej komisie NDR NDR B. Leusch-
ner so sprievodom. Cieľom návštevy bolo prerokovať
aktuálne otázky obchodnej výmeny medzi ČSR a NDR.

15. júna
– Do Prahy priletel minister financií Indickej republiky

Mórardží Désaí.

16. júna
– Do Prahy priletel minister zahraničného obchodu

a financií Nigérie Ch. Okotie-Eboh.

21. júna
– Do ČSR priletela vládna delegácia Guinejskej republiky

vedená ministrom verejných prác I. Tourém.

26. júna
– Na desaťdňovú návštevu ČSR pricestovala kubánska

hospodárska misia vedená kapitánom A. Jiménezom.
– Na niekoľkodňovú návštevu ČSR zavítal minister národ-

nej obrany Kubánskej republiky Raúl Castro.

15. – 20. júla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol prvý minister Indo-

nézskej republiky Raden Hadji Djuanda Kartawidjaja
s manželkou.

21. júla
– Do Prahy pricestoval minister kultúry VDR Hoang-minh-

Giam a minister vysokých škôl KĽDR Kim Con-han.

22. augusta
– Do Prahy pricestovala delegácia KSSZ vedená prvým

tajomníkom mestského výboru KSSZ v Moskve P. Demi-
čevom. Do Bratislavy zavítala dňa 26. augusta.

8. septembra
– Do Prahy pricestovala delegácia Maďarskej ľudovej

armády vedená ministrom národnej obrany generálpo-
ručíkom L. Czinegem. Dňa 11. septembra zavítala
na Slovensko.

10. – 14. septembra  
– ČSSR navštívila vládna delegácia Federácie Mali,

vedená ministrom O. Ba Clenom. S čs. predstaviteľmi
rokovala o možnostiach rozšírenia vzájomných priateľ-
ských vzťahov.

21. septembra
– Do Prahy pricestoval minister zahraničného obchodu

Talianskej republiky M. Martinelli.

Prvý októbrový týždeň
– Na návšteve v ČSR bol minister informácií Tuniskej

republiky M. Masmudi.

27. októbra
– Časť hospodárskej delegácie Kubánskej republiky

vedená prezidentom Národnej banky komandantom
E. Guevarom, ktorá bola na návšteve v ČSR, zavítala
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do Brna, kde navštívila závody na valivé ložiská a trak-
tory.

6. novembra
– Do Prahy pricestovala guinejská parlamentná delegácia

vedená podpredseda NZ Guinejskej republiky F. Kefim-
bom.

5. – 15. novembra 
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bola vládna delegácia

Republiky Mali, vedená podpredsedom vlády J. Koném.

21. – 28. novembra  
– Na štátnej návšteve v ČSSR bola hlava Kambodžského

štátu princ Samdeh Preah Norodom Sihanuk s rodinou.

15. – 23. decembra 
– Na návšteve v ČSSR bola vládna delegácia BĽR vedená

prvým námestníkom predsedu rady ministrov BĽR
R. Damjanovom. S čs. predstaviteľmi rokovala o hospo-
dárskych otázkach týkajúcich sa vzájomných dodávok
tovaru.

19 6 1  

4. januára
– Na návštevu ČSR pricestovala hospodárska delegácia

PĽR vedená námestníkom predsedu rady ministrov PĽR
P. Jaroszewiczom.

29. januára
– Do Prahy priletel minister zahraničného obchodu MĽR

J. Incze, aby s čs. predstaviteľmi prerokoval niektoré
otázky zaujímajúce obe strany.

Prvý februárový týždeň
– Na návšteve v ČSSR bola vládna hospodárska delegácia

MoĹR, vedená prvým podpredsedom rady ministrov
MoĽR D. Molomdžamcom.

10. – 18. februára  
– Na návšteve v ČSSR bola delegácia Republiky Mali,

vedená štátnym tajomníkom pre informácie M. Gologom.

21. februára
– Do Prahy pricestovala sovietska delegácia za účelom

podpísania plánu spolupráce medzi Spoločnosťou
sovietsko-československého priateľstva a Zväzom česko-
slovensko-sovietskeho priateľstva na rok 1961.

26. februára
– Delegácia skupiny francúzsko-československého priateľ-

stva v parlamente Francúzskej republiky, vedená jej
predsedom R. Joyonom pricestovala po päťdňovom
pobyte v Čechách na Slovensko. Francúzski poslanci
odcestovali zo Slovenska 28. februára.

15. marca
– Na návštevu ČSR priletela 10-členná kultúrna delegácia

Kubánskej republiky vedená ministrom školstva A. Har-
tom.

11. apríla
– Na niekoľkodňovú návštevu ČSSR priletel minister

zdravotníctva Guinejskej republiky N. Accar.

13. – 14. apríla  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda vlády Lao-

ského kráľovstva princ Souvanna Phouma.

21. apríla
– Delegácia ÚV Komunistickej strany Veľkej Británie

vedená generálnym tajomníkom strany J. Gollanom,
ktorá bola na návšteve v ČSSR, zavítala na Slovensko.

27. apríla  
– Do ČSSR zavítal prvý kozmonaut sveta Jurij Gagarin.

3. mája 
– Na záver liečenia v Karlových Varoch navštívil prvý

tajomník ÚV SED W. Ulbricht prezidenta ČSSR
a prvého tajomníka ÚV KSČ A. Novotného.

Prvá májová dekáda
– Na návšteve v ČSSR bol štátny sekretár pre obranu

a bezpečnosť Republiky Mali M. Diakite.

14. mája
– Delegácia ÚV KSSZ vedená jeho prvým tajomníkom

N. Chruščovom, ktorá bola na návšteve v ČSR, zavítala
na Slovensko.

25. – 29. mája  
– Na štátnej návšteve v ČSSR bol prezident Indonézskej

republiky A. Sukarno.

30. mája
– Do Prahy pricestovala delegácia ÚV PZRS vedená členom

politického byra a tajomníkom ÚV PZRS Z. Kliszkom.
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31. mája  
– Na ceste do Viedne sa v Bratislave zastavil predseda rady

ministrov ZSSR N. Chruščov.

2. – 4. júna  
– Na návšteve v ČSSR bola somálska vládna delegácia,

vedená predsedom vlády Somálskej republiky A. Šer-
markom.

2. – 5. júna   
– Na návšteve v ČSSR bola vládna delegácia Nigérijskej

federácie, vedená ministrom financií federálnej vlády
S. Okotie-Ebohom.

23. júna
– Do Prahy pricestoval viceprezident Ekvádorskej repu-

bliky C. Monroy so sprievodom.

5. – 17. júla  
– Na návšteve v ČSSR bola vládna delegácia Vietnamskej

demokratickej republiky vedená predsedom vlády
Pham-van-Dongom. 7. júla zavítala do Bratislavy.

13. júla
– Na návštevu ČSSR pricestovala vládna delegácia KĽDR

vedená námestníkom predsedu rady ministrov a minis-
trom zahraničného obchodu Ri Džu-jonom.

31. júla – 3. augusta 
– Na štátnej návšteve v ČSSR bol prezident Ghanskej

republiky O. Kwame Nkrumah.

28. augusta
– Do Prahy pricestoval generálny sekretár ministerstva

školstva a kultúry Indonézie Soepardo, ktorý sa zaují-
mal o čs. školstvo.

7. – 11. septembra  
– Na štátnej návšteve v ČSSR bol prezident Kubánskej

republiky O. Dorticos Torrado. 9. septembra zavítal
na Slovensko.

13. septembra
– Do Bratislavy pricestovala delegácia Najvyššieho

sovietu ZSSR vedená členom zahraničnej komisie
Sovietu zväzu Najvyššieho sovietu ZSSR, predsedom
Všezväzovej ústrednej rady odborov a kandidátom pred-
sedníctva ÚV KSSZ V. Grišinom.

25. – 30. septembra  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka a vládna

delegácia PĽR, vedená prvým tajomníkom ÚV PZRS

W. Gomułkom a predsedom rady ministrov PĽR
J. Cyrankiewiczom.

9. novembra
– Do Prahy pricestovala delegácia ministerstva zdravot-

níctva Republiky Mali vedená riaditeľom kabinetu
ministra G. Keitom.

11. decembra
– Do Prahy pricestovala skupina pracovníkov PZRS

vedená členom ÚV PZRS A. Werblanom.

19 6 2  

16. januára
– Na návštevu ČSSR pricestovala delegácia Národného

kongresu Spojených štátov brazílskych vedená poslan-
com V. Magalhaesom.

22. januára
– Pri návrate z návštevy afrických krajín sa v Prahe zasta-

vil na jednodňový pobyt člen predsedníctva ÚV KSSZ
a prvý námestník predsedu rady ministrov ZSSR
A. Mikojan.

15. februára
– Na návštevu ČSSR pricestovala vládna hospodárska

delegácia PĽR vedená námestníkom predsedu rady
ministrov PĽR P. Jaroszewiczom.

21. februára
– Do Prahy pricestovala na slávnostné otvorenie prevádzky

ropovodu Družba vládna delegácia ZSSR vedená minis-
trom ZSSR – náčelníkom hlavnej správy plynárenského
priemyslu pri rade ministrov ZSSR A. Kovtunovom.

8. marca
– Do Prahy pricestovala stranícka delegácia PĽR vedená

zástupcom vedúceho oddelenia tlače ÚV PZRS J. Sieme-
kom.

7. apríla
– Po desaťdňovom pobyte v ČSSR odletela z Prahy

do vlasti 5-členná študijná delegácia funkcionárok Fran-
cúzskej komunistickej strany.

28. apríla
– Do Prahy pricestovala delegácia NZ Tuniskej republiky

vedená predsedom jeho hospodárskeho a sociálneho
výboru, poslancom B. Ammarom.
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14. mája
– Na návštevu ČSSR pricestovala stranícka a vládna dele-

gácia NDR, vedená prvým tajomníkom ÚV SED a pred-
sedom Štátnej rady NDR W. Ulbrichtom. 15. mája zaví-
tala na Slovensko.

16. mája
– Laoská vojenská delegácia vedená predsedom národnej

vojenskej rady generálom Kong Le odcestovala
po desaťdňovom pobyte v ČSSR do Berlína.

31. mája – 6. júna  
– Na štátnej návšteve v ČSSR bola delegácia Republiky

Mali vedená hlavou štátu a predsedom vlády M. Keitom.
3. júna zavítala do Bratislavy.

5. júna
– Na návštevu ČSSR pricestovala parlamentná delegácia

Islandskej republiky vedená F. Skarphedinssonom.

5. – 11. júna  
– ČSSR navštívila misia dobrej vôle Republiky Dahomé

vedená viceprezidentom Sourom-Migan Apithym.

18. – 21. júna  
– ČSSR navštívila senegalská misia dobrej vôle, vedená

predsedom vlády a ministrom národnej obrany Senegal-
skej republiky M. Diem.

15. júla
– Vojenská misia Ghanskej republiky vedená ministrom

obrany K. Baakom pricestovala do Prahy na niekoľkod-
ňovú návštevu.

20. augusta
– Na krátku návštevu Bratislavy zavítal minister obrany

ZSSR maršal Sovietskeho zväzu R. Malinovskij.

31. augusta
– Do Prahy pricestoval úradujúci generálny tajomník

OSN U Thant, ktorý v uplynulých dňoch navštívil ZSSR
a PĽR.

6. – 10. septembra 
– Na návšteve v ČSSR bol juhoslovanský štátny sekretár

pre zahraničný obchod S. Krajger.

28. septembra
– Do ČSSR zavítala misia dobrej vôle Kamerunskej repu-

bliky vedená ministrom hospodárstva V. Kangom.

1. – 5. októbra  
– ČSSR navštívila misia dobrej vôle Republiky Niger,

vedená ministrom verejných prác L. Kaziendom.

8. októbra
– 6-členná školská a kultúrna delegácia BĽR, ktorá bola

pod vedením prvého námestníka ministra školstva
a kultúry B. Vapcarova na návštev v ČSSR, odcestovala
späť do vlasti.

25. októbra
– Do Prahy pricestovala delegácia Poľskej ľudovej armády

vedená podplukovníkom T. Suchorskim.

20. novembra
– Delegácia Spoločnosti sovietsko-československého pria-

teľstva vedená námestníkom predsedu rady ministrov
RSFSR V. Kočemasovom odcestovala po dvojtýždňovom
pobyte v ČSSR späť do vlasti.

3. decembra
– Delegácia KSSZ vedená členom predsedníctva ÚV KSSZ

L. Brežnevom pricestovala do Prahy na XII. zjazd KSČ,
ktorý sa konal v dňoch 4. – 8. decembra.

29. decembra
– Predseda Komunistickej strany Indie S. Dange odcesto-

val z návštevy v ČSSR.

19 6 3   

7. januára
– Námestník predsedu vlády PĽR P. Jaroszewicz pricesto-

val do Prahy na hospodárske rokovania s čs. vedúcimi
činiteľmi.

16. januára
– Vládna delegácia Kubánskej republiky priletela

do Prahy na hospodárske rokovania.

1. – 18. februára 
– Na návšteve v ČSSR bola delegácia Jednotnej ústredne

chilských pracujúcich (CUT) vedená členom výkonného
výboru sekretariátu Národnej riadiacej rady CUT
J. Camposom.

16. marca
– Pri návrate z Moskvy sa v Prahe zastavila kráľovná

Burundi Tereza, manželka kráľa Mwambouisa IV.
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21. marca
– Do Prahy pricestovala hospodárska delegácia NDR

vedená kandidátom politického byra a tajomníkom ÚV
SED G. Mittagom.

19. apríla
– Cestou z Káhiry do Moskvy a Pekingu sa v Prahe

na krátky pobyt zastavil ministerský predseda Zjednote-
nej arabskej republiky Alí Sabrí.

16. mája
– Na návštevu ČSSR priletela 4-členná delegácia Národ-

ného kongresu Spojených štátov mexických vedená
predsedom zahraničného výboru poslaneckej sne-
movne kongresu J. Bermudezom.

30. mája
– Na návštevu ČSSR pricestoval námestník ministra poľ-

nohospodárstva ZSSR G. Petrov.

2. júna
– Do Prahy priletel minister medzinárodného obchodu

Indickej republiky M. Shaha.

18. júna
– Do Prahy priletela delegácia Guinejskej republiky

vedená ministrom informácií, pôšt a telekomunikácií
A. Diopom a ministrom plánovania I. Barrym.

29. júna
– Do Prahy priletela 5-členná študijná delegácia Švajčiar-

skej strany práce vedená členom jej politického byra F.
Dübim.

4. júla
– Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre ató-

movú energiu S. Eklund odcestoval z návštevy ČSSR.

23. júla
– Do Prahy pricestoval generálny tajomník ministerstva

zahraničných vecí Indickej republiky R. Néhrú s man-
želkou.

24. júla
– Na jednotýždňovú návštevu ČSSR zavítala parlamentná

delegácia Konžskej republiky vedená členom strany
Národného hnutia Konga, poslancom A. Amicim.
26. júla pricestovala do Bratislavy.

9. augusta
– Na krátku návštevu ČSSR pricestoval predseda parla-

mentu Fínskej republiky K. Kleemola s manželkou.

8. septembra
– Na návštevu ČSSR pricestoval minister obchodu USA L.

Hodges.

30. septembra
– Na návštevu ČSSR priletela delegácia Francúzskej

komunistickej strany vedená členom politického byra
a tajomníkom ÚV FKS G. Marchaisom.

1. – 4. októbra  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol prvý tajomník ÚV

MZRS a predseda maďarskej vlády J. Kádár.

2. októbra
– Na návštevu ČSSR priletel minister zahraničného

obchodu Kubánskej republiky M. Becerra.

14. – 17. októbra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bola predsedníčka vlády

Cejlónu S. Bandaranaiková. 15. októbra zavítala do Bra-
tislavy.

18. októbra
– Do Prahy pricestovala 7-členná delegácia zväzového

výboru Socialistického zväzu pracujúcich Juhoslávie
vedená členom výkonného výboru ÚV Zväzu komunis-
tov Juhoslávie J. Veselinom.

5. novembra
– Do Prahy pricestovala sovietska vojenská delegácia

vedená maršalom Sovietskeho zväzu K. Moskalenkom.

19. novembra
– Z návštevy ČSSR odcestoval podpredseda Spolkového

snemu SRN T. Cehler.

3. decembra
– Na ceste z Moskvy sa v Prahe zastavila delegácia Libanon-

skej republiky, ktorá s čs. predstaviteľmi prerokovala mož-
nosti prehĺbenia vzájomných hospodárskych vzťahov.

16. – 20. decembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol štátny tajomník

pre zahraničné veci SFRJ K. Popović s manželkou.

27. – 29. decembra 
– Minister zahraničných vecí PĽR A. Rapacki rokoval

v Prahe s čs. ministrom zahraničných vecí V. Davidom
o aktuálnych otázkach medzinárodných vzťahov.
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19 6 4  

22. januára
– Do Prahy pricestovala vládna delegácia ZSSR vedená

stálym predstaviteľom ZSSR v RVHP, námestníkom
predsedu rady ministrov ZSSR a predsedom sovietskej
časti čs.-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-
technickú spoluprácu M. Lesečkom.

11. februára
– Na návštevu ČSSR priletel generálny tajomník Komu-

nistickej strany Brazílie L. Prestes s manželkou.
– Zväzový tajomník financií SFRJ K. Gligorov odcestoval

po štvordňovom pobyte v ČSSR späť do vlasti.

23. marca
– Minister školstva VDR Nguyen van Huyen odcestoval

po jednotýždňovom pobyte v ČSSR do Moskvy.

31. marca – 4. apríla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol prezident Jemenskej

arabskej republiky, predseda politického výboru
a vrchný veliteľ jemenských ozbrojených síl maršal
Abdalláh as Sallál.

2. apríla
– Delegácia NF PĽR zavítala počas svojho pobytu v ČSSR

do Bratislavy.

13. apríla
– Minister školstva Fínskej republiky R. Oittinen odcesto-

val po jednotýždňovej návšteve v ČSSR späť do vlasti

20. apríla
– Na návštevu ČSSR zavítal minister zahraničných vecí

MĽR J. Péter.
– Do Bratislavy pricestovala 9-členná skupina sovietskych

vodohospodárskych odborníkov, ktorí v Bratislave týž-
deň konzultovali s čs. a maďarskými odborníkmi hlavné
problémy výstavby sústavy vodných diel na Dunaji.
Vedúcim sovietskej delegácie bol námestník hlavného
inžiniera Hydroprojektu v Moskve G. M. Petrov.

21. apríla
– Britská parlamentná delegácia, ktorá bola pod vedením

poslanca labouristickej strany F. Bellengera od 17. apríla
na návšteve v ČSSR, zavítala do Bratislavy.

6. mája
– Do Prahy pricestoval minister zdravotníctva Kene

N. Mungai.

6. – 14. mája  
– Na návšteve v ČSSR bola delegácia Zväzovej skupštiny

SFRJ vedená jej predsedom, tajomníkom ÚV Zväzu
komunistov Juhoslávie a členom jeho výkonného
výboru E. Kardeljom.

11. – 14. mája  
– Na návšteve v ČSSR bol prezident Alžírskej demokratic-

kej ľudovej republiky a generálny tajomník Frontu
národného oslobodenia Alžírska Ahmed Ben Bella.
12. mája priletel na návštevu Slovenska.

15. mája
– Do Prahy pricestovala hospodárska delegácia Indonézskej

republiky vedená šéfom ústrednej banky J. Dalamom.

24. – 26. júna 
– ČSSR navštívila misia dobrej vôle Hornej Volty, ktorú

viedol minister zahraničných vecí L. Koné.

8. júla
– Delegácia Zväzového ústavu pre hospodárske plánova-

nie vedená členom zväzovej výkonnej rady SFRJ N. Min-
čevom priletela na hospodárske rokovania do Prahy.

12. júla
– Na niekoľkodňovú návštevu ČSSR pricestoval predseda

parlamentu Dánskeho kráľovstva G. Pedersen s manžel-
kou.

26. júla
– Do Prahy priletel britský štátny minister na ministerstve

obchodu E. du Cann, aby s čs. predstaviteľmi prerokoval
otázky výmeny tovarov medzi ČSSR a Veľkou Britániou.

17. augusta
– Na päťdňovú oficiálnu návštevu ČSSR zavítal britský

štátny minister na ministerstve zahraničných vecí Veľ-
kej Británie P. Thomas s manželkou. 19. augusta prices-
toval na jednodňovú návštevu Slovenska.

27. augusta – 5. septembra  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka a vládna

delegácia ZSSR, vedená prvým tajomníkom ÚV KSSZ
a predsedom rady ministrov ZSSR. N. Chruščovom.
Okrem iného sa zúčastnila osláv 20. výročia SNP.

9. septembra
– Do Prahy pricestoval minister pre energetiku, zavlažova-

nie a pôdu Cejlónu Ch. Percival de Silva.
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23. – 26. septembra  
– Na návštevu ČSSR zavítal predseda vlády Zjednotenej

arabskej republiky Alí Sabrí. 24. septembra priletel
na jednodňovú návštevu Slovenska.

26. septembra
– Do Prahy priletela delegácia senátorov a poslancov bel-

gického parlamentu vedená predsedom belgicko-čs. sek-
cie Medziparlamentnej únie, senátorom H. Rolinom.

3. októbra
– Do Prahy priletel minister poľnohospodárstva PĽR

M. Jagiełski.

27. októbra
– Na priateľskú návštevu ČSSR zavítal námestník pred-

sedu rady ministrov a minister dopravy a spojov BĽR
P. Kubadinski.

10. novembra
– Na návštevu ČSSR pricestovala 6-čl. skupina pracovní-

kov KSSZ vedená vedúcim oddelenia ľahkého a potravi-
nárskeho priemyslu a obchodu ÚV KSSZ pre RSFSR
P. Sizovom. 14. novembra zavítala na Slovensko.

28. novembra
– Na trojdňovú návštevu ČSSR sa cestou z Moskvy

v Prahe zastavila 7-členná delegácia členov zahranič-
ného výboru Snemovne reprezentantov USA vedená
J. Monaganom.

12. decembra
– Cestou z Moskvy do vlasti sa v Prahe zastavil podpred-

seda vlády Zjednotenej arabskej republiky A. Kajsúní.

17. decembra
– Vládna delegácia ZSSR vedená námestníkom predsedu

rady ministrov ZSSR a predsedom Štátneho plánova-
cieho výboru rady ministrov ZSSR (Gosplanu) P. Loma-
kom pricestovala na návštevu ČSSR.

19 6 5

5. januára
– Vládna delegácia BĽR vedená predsedom Štátneho

výboru pre plánovanie A. Paševom pricestovala
do Prahy na hospodárske rokovania.

16. januára
– Do Prahy pricestovala vládna delegácia PĽR vedená

predsedom plánovacej komisie pri rade ministrov PĽR
S. Jędrychowskim.

7. februára
– Do Prahy pricestovala obchodná delegácia Tureckej

republiky vedená F. Savranom.

15. februára
– Do Prahy priletela hospodárska delegácia SRN vedená

D. von Mirbachom, aby pokračovala v hospodárskych
rokovaniach s čs. stranou obnovených 13. januára
v Bonne.

25. februára
– Námestník predsedu rady ministrov PĽR a predseda

výboru pre vedu a techniku E. Szyr priletel do Prahy
na rokovania o prehĺbení vedecko-technickej spolu-
práce medzi ČSSR a PĽR.

12. marca
– Na spiatočnej ceste z návštevy niektorých afrických kra-

jín sa v Prahe zastavil minister priemyslu Kubánskej
republiky E. Guevara.

31. marca – 2. apríla  
– Na návšteve v ČSSR bol námestník predsedu vlády

a minister zahraničných vecí NDR L. Bolz.

20. apríla
– Vojenská delegácia RĽR vedená kandidátom politic-

kého byra ÚV RRS a ministrom ozbrojených síl RĽR
armádnym generálom L. Salajanom pricestovala
do ČSSR na oslavy 20. výročia oslobodenia Českoslo-
venska. 21. apríla zavítala na Slovensko.

22. – 25. apríla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Spojeného kráľovstva Veľkej Británie s Sever-
ného Írska M. Stewart.

24. apríla  
– Do ČSSR zavítala delegácia Národného zhromaždenia

Zjednotenej arabskej republiky vedená jeho predsedom
A. al Sadatom. 26. apríla zavítala na Slovensko.

6. mája
– Stranícka a vládna delegácia ZSSR vedená členom pred-

sedníctva a tajomníkom ÚV KSSZ N. Podgorným prile-
tela na oslavy 20. výročia oslobodenia Československa.
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12. mája
– Podpredseda zväzovej výkonnej rady SFRJ B. Krajger

pricestoval do Prahy na hospodárske rokovania.

25. – 28. mája  
– Na návšteve v ČSSR bol predseda XIX. zasadania VZ

OSN a stály ghanský predstaviteľ pri OSN v New Yorku
A. Quaison-Sackey s manželkou.

2. – 8. júna  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol prezident SFRJ a gene-

rálny tajomník Zväzu komunistov Juhoslávie Josip Broz-
Tito s manželkou. 4. júna zavítali do Bratislavy.

11. – 15. júna  
– Na návšteve v ČSSR bola ministerka zahraničných vecí

Indickej republiky Lakšmí N. Menonová.

21. – 25. júna  
– ČSSR navštívila stranícka a vládna delegácia MoĽR,

vedená prvým tajomníkom ÚV Mongolskej ľudovej
revolučnej strany a predsedom rady ministrov MoĽR
J. Cedenbalom.

27. júna
– Na štvordňovú návštevu ČSSR priletel štátny minister

Francúzskej republiky L. Joxe.

28. júna – 2. júla 
– Na návšteve v ČSSR bola vládna hospodárska delegácia

VDR vedená členom politického byra ÚV Vietnamskej
strany pracujúcich a námestníkom predsedu vlády VDR
Le-thang-Nghim.

30. júla – 7. augusta  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bola 17-členná parla-

mentná delegácia Kanady, vedená predsedom kanadskej
poslaneckej snemovne A. Macnaughtonom a senátorom
Davidom A. Crollom. 2. augusta zavítala na Slovensko.

29. augusta – 1. septembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Dánskeho kráľovstva Per Haekkerup s man-
želkou.

30. augusta
– Generálny tajomník Francúzskej komunistickej strany

W. Rochet, ktorý bol na návšteve v ČSSR, odcestoval
späť do Francúzska.

12. septembra
– Námestník predsedu rady ministrov BĽR S. Todorov pri-

cestoval do ČSSR na hospodárske rokovania.

17. septembra
– Na návštevu ČSSR pricestovala 5-členná delegácia

Kuvajtu vedená ministrom financií, obchodu a prie-
myslu, členom vládnucej rodiny a námestníkom pred-
sedu vlády Šajkom Džabirom Ahmadom Sabahom.

4. októbra
– Na štvordňovú návštevu ČSSR pricestoval prezident

Indickej republiky S. Rádhakrišnan. 6. októbra priletel
do Bratislavy.

15. – 17. októbra 
– Na návšteve v ČSSR bol prvý tajomník ÚV KSSZ L.Brežnev.

26. – 30. októbra 
– Na návšteve v ČSSR bol minister financií Indickej repu-

bliky T. Krišnamačárí.

13. novembra
– Na návštevu ČSSR zavítala 11-členná parlamentná dele-

gácia Chilskej republiky vedená predsedom poslaneckej
snemovne E. Reyesom. 17. novembra pricestovala
do Bratislavy.

15. novembra
– Na krátku návštevu ČSSR pricestoval generálny tajom-

ník Talianskej komunistickej strany L. Longo.

11. – 16. decembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí ZSSR A. Gromyko s manželkou.

30. decembra
– Na štvordňovú návštevu ČSSR pricestovala 7-členná

hospodárska delegácia Ghanskej republiky, vedená
ministrom financií K. Aftom.

19 6 6  

5. januára
– Do Prahy pricestovala hospodárska delegácia VDR

vedená podpredsedom vlády a členom politického byra
Vietnamskej strany pracujúcich Le-thanh-Hghim.
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11. januára
– Do Prahy pricestovala delegácia Komunistickej strany

Španielska vedená jej predsedníčkou D. Ibarruri.
17. januára navštívila Stredoslovenský kraj.

4. februára
– Študijná delegácia Zväzu komunistov Juhoslávie vedená

vedúcim komisie ÚV ZKJ pre informácie I. Raćom odle-
tela z návštevy ČSSR späť do vlasti.

7. februára
– Minister vyučovania Fínskej republiky J. Saukonnen

odletel po štvordňovom pobyte v ČSSR späť do vlasti.

4. marca
– Do Prahy priletela hospodárska delegácia PĽR vedená

námestníkom predsedu rady ministrov PĽR P. Jarosze-
wiczom.

17. marca
– Do Bratislavy pricestovala delegácia Komunistickej

strany Izraela.

27. marca – 2. apríla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Švédskeho kráľovstva T. Nilsson.

20. apríla
– Na dvojtýždňovú návštevu ČSSR pricestovala 9-členná

delegácia Ľudového zhromaždenia BĽR vedená predse-
dom jeho byra akademikom S. Ganovským.

24. apríla
– Na niekoľkodňovú návštevu ČSSR pricestovala 3-členná

delegácia Komunistickej strany Rakúska vedená jej
predsedom F. Muhrim.

12. mája
– Vládna delegácia ZSSR vedená podpredsedom rady

ministrov ZSSR M. Jefremovom, ktorá sa 11. mája
zúčastnila v ČSSR na slávnostnom otvorení širokoroz-
chodnej trate, navštívila Východoslovenské železiarne.

12. – 17. mája 
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol predseda vlády Singa-

purskej republiky Li Kuan Ju.

30. mája
– Do Prahy priletela delegácia KSSZ vedená generálnym

tajomníkom ÚV KSSZ L. Brežnevom.

16. júna
– Námestník predsedu rady ministrov RSR G. Radulescu

pricestoval do Prahy na hospodárske rokovania.

21. – 24. júna  
– Na štátnej návšteve v ČSSR bol predseda revolučnej

rady Barmského zväzu generál Ne Win.

4. júla
– Generálny tajomník maďarskej odborovej ústredne

S. Gáspár a jej predseda J. Brutyó ukončili niekoľkod-
ňovú návštevu ČSSR a odcestovali späť do vlasti.

25. – 28. júla 
– Na návšteve v ČSSR bol minister zahraničných vecí

Francúzskej republiky M. Couve de Murville.

6. augusta
– Na návštevu ČSSR pricestoval maršal Sovietskeho zväzu,

predseda Sovietskeho výboru bývalých účastníkov vojny,
S. Timošenko. 12. augusta zavítal do Bratislavy.

25. – 30. augusta 
– Na návšteve v ČSSR bola iránska princezná A. Pahlávíová.

31. augusta
– Na jednotýždňovú návštevu ČSSR pricestoval zástupca

generálneho tajomníka OSN a vedúci politického
odboru sekretariátu OSN A. Macfarquhár s manželkou.

6. – 13. septembra  
– ČSSR navštívila delegácia Komunistickej strany Fínska,

vedená jej generálnym tajomníkom V. Pessim.

13. septembra
– Na dvojtýždňovú návštevu ČSSR pricestovala 8-členná

delegácia Veľkého národného zhromaždenia RSR
vedená predsedom ústavnej komisie VNZ a členom ÚV
Rumunskej komunistickej strany A. Bunaciom.

7. októbra
– Do Prahy pricestovala delegácia Francúzskej socialistic-

kej strany vedená jej generálnym tajomníkom Guy Mol-
letom.

21. – 26. októbra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahraničných

vecí Fínskej republiky A. Karjalainen so sprievodom.
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26. októbra – 2. novembra 
– ČSSR navštívila delegácia Arabského socialistického

zväzu vedená členom jeho generálneho sekretariátu
a tajomníkom K. Rifastom.

14. novembra
– Na návštevu ČSSR zavítala 11-členná delegácia Socialis-

tickej strany arabskej obrody (BAAS).

15. – 24. novembra 
– ČSSR navštívila delegácia ÚV Komunistickej strany

Nemecka, vedená členom politického byra ÚV strany
E. Glückaufom.

21. – 23. novembra  
– Na návšteve v ČSSR bol námestník predsedu rady minis-

trov PĽR P. Jaroszewicz.

24. – 28. novembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bola vládna delegácia

Sýrskej arabskej republiky vedená ministerským predse-
dom SAR J. Zuajjinom.

4. decembra
– Do Prahy pricestovala študijná delegácia Zväzu komu-

nistov Juhoslávie vedená členom výkonného výboru ÚV
ZKJ S. Miloslavlevským.

10. – 23. decembra  
– ČSSR navštívila delegácia Sýrskej komunistickej strany

vedená členom politického byra ÚV SKS I. Bakrim.
14. decembra zavítala do Bratislavy.

19 6 7  

3. januára
– Študijná delegácia MSRS vedená členom ÚV a vedúcim

oddelenia ÚV MSRS L. Orbánom, ktorá bola
na návšteve v ČSSR, odcestovala späť do vlasti.

28. januára
– Brazílsky minister obchodu a priemyslu P. Martins,

ktorý bol spolu so sprievodom na návšteve v ČSSR, odle-
tel z Prahy do Ríma.

4. – 6. februára  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol generálny tajomník

ÚV KSSZ L. Brežnev a tajomník ÚV KSSZ J. Andropov.

16. – 17. marca
– Na návšteve v ČSSR bola stranícka a štátna delegácia

NDR vedená prvým tajomníkom ÚV SED a predsedom
štátnej rady NDR W. Ulbrichtom. Počas návštevy bola
podpísaná čs.-nemecká zmluva o priateľstve, spolupráci
a vzájomnej pomoci.

29. marca
– Do Prahy priletela vládna delegácia SFRJ vedená čle-

nom predsedníctva ÚV Zväzu komunistov Juhoslávie,
členom zväzovej rady a predsedom rady pre koordiná-
ciu vedeckej činnosti A. Humom.

19. apríla
– Na oficiálnu návštevu ČSSR pricestoval britský štátny

minister zahraničných vecí G. Thomson. 23. apríla pri-
cestoval do Bratislavy, kde na nasledujúci deň ukončil
svoj pobyt v ČSSR.

26. apríla
– Stranícka delegácia ZSSR vedená generálnym tajomní-

kom ÚV KSSZ L. Brežnevom odcestovala po skončení
konferencie o otázkach európskej bezpečnosti, konanej
v Karlových Varoch, späť do ZSSR.

2. – 5. mája  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Belgického kráľovstva P. Harmel.

21. mája
– Na desaťdňovú návštevu ČSSR pricestovala 15-členná

hospodárska a obchodná delegácia Iránu vedená vice-
prezidentom Iránskej priemyselnej a banskej komory
J. Akhavanom.

23. – 27. mája  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol šáhinšáh Iránu

Mohammed Réza Pahláví s cisárovnou Farah.

4. – 10. júla  
– Československo navštívila delegácia Francúzskej komu-

nistickej strany, vedená členkou politického byra strany
J. Thorezovou-Vermeerschovou.

27. – 29. júla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahraničných

vecí Japonska T. Miki s manželkou a so sprievodom.

3. augusta
– Námestník predsedu rady ministrov ZSSR V. Novikov,

ktorý bol na návšteve v ČSSR, zavítal do Východosloven-
ských železiarní.
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7. septembra
– Do Bratislavy zavítala delegácia Juhoslovanskej ľudovej

armády vedená štátnym tajomníkom národnej obrany
SFRJ generálplukovníkom N. Ljubićićom.

21. septembra
– Minister zahraničného obchodu Talianskej republiky

senátor G. Tolloy, ktorý bol na šesťdňovej návšteve
v ČSSR, odcestoval z Prahy do vlasti.

9. októbra
– Do Prahy pricestovala hospodárska a obchodná delegá-

cia KĽDR vedená námestníkom predsedu rady ministrov
KĽDR, ministrom zahraničného obchodu Ni Ču-jonom.

10. – 14. októbra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bola stranícka a vládna

delegácia MĽR, vedená prvým tajomníkom ÚV MSRS
J. Kádárom.

11. novembra
– Do Prahy pricestoval predseda Francúzskej federácie

demokratickej a socialistickej ľavice F. Mitterrand s man-
želkou.

13. – 16. novembra  
– ČSSR navštívila delegácia Komunistickej strany Indie

vedená jej generálnym tajomníkom R. Taovom.

13. – 17. novembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Holandského kráľovstva J. Luns.

13. – 18. novembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol francúzsky štátny

minister pre výskum a jadrové a kozmické otázky
M. Schumann.

15. novembra
– Do Prahy pricestoval minister spojov ZSSR N. Psurcev.

5. – 9. decembra  
– ČSSR navštívila delegácia KS Bolívie vedená jej generál-

nym tajomníkom G. Vieirom.

7. decembra
– Do Prahy priletela vládna delegácia ZSSR vedená minis-

trom zahraničného obchodu N. Patoličevom.

8. – 9. decembra  
– Na neoficiálnej návšteve v Prahe bol generálny tajom-

ník ÚV KSSZ L. Brežnev. Vedúcemu československému

predstaviteľovi A. Novotnému odmietol poskytnúť poli-
tickú podporu a konštatovaním „Eto vaše delo“ (To je
vaša vec) sa dištancoval od mocenského boja vo vedení
KSČ.

19 6 8  

15. januára
– Do Prahy pricestovala 5-členná skupina poslancov Fran-

cúzskej komunistickej strany vedená členom ÚV FKS
R. Ballangerom. 17. januára zavítala do Bratislavy.

4. februára
– Prvý tajomník ÚV MSRS J. Kádár sa v Komárne stretol

s prvým tajomníkom ÚV KSČ A. Dubčekom.

7. februára
– Prvý tajomník ÚV PZRS W. Gomułka sa v Ostrave stre-

tol s prvým tajomníkom ÚV KSČ A. Dubčekom.

20. februára
– Sovietska vojenská delegácia vedená generálplukovní-

kom K. Krajňukovom pricestovala do Prahy na oslavy
50. výročia vzniku Sovietskej armády.

25. februára
– Delegácia KSSZ, ktorá sa zúčastnila osláv 20. výročia

februára 1948, odcestovala z Prahy do Moskvy. Vedúci
delegácie L. Brežnev sa do Moskvy vrátil už 23. februára.

28. februára
– Do Prahy priletel hlavný veliteľ Spojených ozbrojených

síl členských štátov VZ, maršal Sovietskeho zväzu
I. Jakubovskij.

29. februára
– Na návštevu ČSSR zavítal minister zahraničných vecí

PĽR A. Rapacki.

4. marca
– Na návštevu ČSSR pricestovala 4-členná študijná dele-

gácia Francúzskej komunistickej strany vedená členom
jej ÚV J. Fabrom.

23. – 26. apríla  
– Na návšteve v ČSSR bola stranícka a vládna delegácia

BĽR vedená prvým tajomníkom ÚV Bulharskej komu-
nistickej strany a predsedom rady ministrov BĽR T. Živ-
kovom. 24. apríla zavítala do Bratislavy.
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5. – 7. mája  
– Na návšteve v ČSSR bol generálny tajomník Talianskej

komunistickej strany L. Longo.

8. mája
– Delegácia Sovietskej armády vedená maršalom Soviet-

skeho zväzu I. Konevom pricestovala do Prahy na oslavy
23. výročia oslobodenia Československa.

12. mája
– Na návštevu ČSSR pricestovala parlamentná delegácia

Fínskej republiky vedená predsedom parlamentu
V. Sukselainenom. 15. mája zavítala do Bratislavy.

13. – 15. mája 
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol štátny tajomník

zahraničných vecí SFRJ M. Nikezić.

17. – 22. mája 
– Na návštevu ČSSR priletela 8-členná delegácia minister-

stva národnej obrany ZSSR vedená ministrom národnej
obrany ZSSR maršalom Sovietskeho zväzu A. Grečkom
a náčelníkom Hlavnej politickej správy Sovietskej
armády armádnym generálom A. Jepiševom.

17. – 25. mája  
– Na návšteve v ČSSR bol člen politického byra ÚV KSSZ

a predseda rady ministrov ZSSR A. Kosygin.

29. mája – 4. júna  
– Na návšteve v ČSSR bol minister zahraničných vecí

Republiky Horná Volta M. Zoromé.

3. – 6. júna 
– ČSSR navštívili podpredseda Zväzovej výkonnej rady

SFRJ Kito Gligorov a člen Zväzovej výkonnej rady SFRJ
a predseda juhoslovanskej časti československo-juhoslo-
vanského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú
spoluprácu M. Cetinić.

8. júna
– Do Prahy priletela hospodárska delegácia Chilskej repu-

bliky vedená ministrom bez kresla S. Molinom.

13. – 18. júna 
– Na návšteve v ČSSR bola hospodárska delegácia VDR

vedená členom politického byra Vietnamskej strany pra-
cujúcich a podpredsedom vlády VDR Le-thanh-Nghim.

17. júna
– Na návštevu ČSR priletela 21-členná vládna delegácia

Venezuelskej republiky vedená ministrom zahraničných
vecí R. Nassom.

21. júna
– Minister Rakúskej republiky K. Waldheim pricestoval

do Bratislavy, kde sa s ním stretol minister zahraničných
vecí ČSSR J. Hájek.

26. júna
– Na niekoľkodňovú návštevu ČSSR pricestoval šéfredak-

tor sovietskych noví Pravda M. Zimjanin.

28. júna
– Hlavný veliteľ Spojených ozbrojených síl VZ maršal

Sovietskeho zväzu I. Jakubovskij zavítal do Bratislavy.

2. júla
– Na niekoľkodňovú návštevu ČSSR pricestoval predseda

Komunistickej strany Dánska K. Jespersen.

4. júla
– Vládna delegácia Peruánskej republiky vedená osob-

ným zmocnencom prezidenta Peru C. Magiavellim
odcestovala po takmer jednotýždňovom pobyte v ČSSR
späť do vlasti.

8. júla
– Do Bratislavy zavítala delegácia Vlasteneckého ľudo-

vého frontu MĽR vedená generálnym tajomníkom VĽF
F. Erdélyim.

9. júla
– Generálny tajomník Sociálnodemokratickej strany

Fínska E. Raatikainen odcestoval z návštevy ČSSR
do vlasti.

15. júla
– Na priateľskú návštevu ČSSR pricestoval minister spra-

vodlivosti MĽR M. Korom.

19. júla
– Minister obrany ZSSR maršal A. Grečko skrátil svoju

návštevu v Alžírsku o dva dni a odletel späť do Moskvy.
– Na krátku návštevu ČSSR priletel generálny tajomník

Francúzskej komunistickej strany W. Rochet.

29. – 31. júla 
– Na hospodárskych rokovaniach v ČSSR bol stály

zástupca prezidenta Republiky Mali M. Keita.
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9. – 11. augusta  
– ČSSR navštívila stranícka a vládna delegácia SFRJ,

vedená juhoslovanským prezidentom J. Brozom-Titom.
Jeho pobyt v Prahe prispel k obnoveniu optimizmu
a nádeje, že k ozbrojenému zásahu „päťky“ v ČSSR
nepríde.

12. augusta
– Do Prahy priletel generálny sekretár konferencie OSN

pre obchod a rozvoj R. Prebisch.

15. – 17. augusta 
– ČSSR navštívila stranícka a vládna delegácia RSR,

vedená N. Ceaus, escom.

17. októbra
– Vládna delegácia ZSSR vedená predsedom rady minis-

trov A. Kosyginom ukončila krátku návštevu ČSSR
a odletela späť do Moskvy.

15. – 22. októbra 
– Na návšteve v ČSSR bol predseda Demokratického

zväzu fínskeho ľudu E. Alenius s manželkou.

4. novembra
– Pri príležitosti 51. výročia Októbrovej revolúcie pricesto-

vala do ČSSR delegácia Zväzu sovietskych spoločností
pre priateľstvo a kultúrne styky so zahraničím a Spoloč-
nosti sovietsko-československého priateľstva, vedená
podpredsedom Zväzu sovietskych spoločností pre pria-
teľstvo a kultúrne styky so zahraničím V. Gorškovom.

19. – 23. novembra 
– Na návšteve v ČSSR bola 20-členná misia predstaviteľov

francúzskeho priemyslu, ktorá hľadala možnosti koope-
rácie na úrovni podnikov.

27. decembra 1968 – 10. januára 1969
– Na návšteve v ČSSR bola stranícka delegácia ZSSR

vedená tajomníkom ÚV KSSZ K. Katuševom.

19 6 9   

13. januára
– Delegácia Komunistickej strany Dánska, ktorá bola

na návšteve v ČSSR, zavítala do Bratislavy.

19. – 21. februára  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí PĽR S. Jędrychowski. 20. februára zavítal
do Bratislavy.

27. februára – 12. marca  
– Na návšteve v ČSSR bola Ústredná kontrolná a revízna

komisia ÚV KSSZ, vedená členom politického byra ÚV
KSSZ a predsedom výboru straníckej kontroly pri ÚV
KSSZ A. J. Peľšem.

8. marca
– Na návštevu ČSSR pricestovala stranícka delegácia

PZRS vedená členom politického byra a tajomníkom
ÚV PZRS B. Jasczukom.

11. marca
– Do Prahy pricestovala vládna hospodárska misia

Japonska vedená prezidentom vrcholného združenia
japonských hospodárskych organizácií K. Nemurom.

4. apríla
– Minister obrany ZSSR maršal Sovietskeho zväzu

A. Grečko a námestník ministra zahraničných vecí ZSSR
V. Semjonov, ktorí boli na návšteve v ČSSR, zavítali
do Bratislavy.

15. apríla
– Do ČSSR priletel veliteľ protivzdušnej obrany armád VZ

maršal P. Batickij, ktorý riadil cvičenie protivzdušnej
obrany krajín VZ.

16. apríla
– Na krátku návštevu ČSSR pricestoval rakúsky spolkový

minister obchodu, priemyslu a živností O. Mitterer
spolu s generálnym sekretárom Rakúskej obchodnej
komory A. Walkobingerom.

13. mája
– Na krátku návštevu ČSSR pricestoval predseda Komu-

nistickej strany Belgicka M. Drumaux. 15. mája zavítal
do Bratislavy.

18. – 23. mája  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí BĽR I. Bašev. 20. mája zavítal do Bratislavy.
– Do Prahy pricestovala 4-členná delegácia kanadského

senátu vedená jeho predsedom J.-P-. Deschateletsom.

22. mája
– Na návštevu ČSSR priletel hlavný veliteľ Spojených

ozbrojených síl VZ maršal Sovietskeho zväzu I. Jakubov-
skij.

23. – 28. mája  
– Na návšteve v ČSSR bola sovietska hospodárska delegá-

cia vedená námestníkom predsedu rady ministrov ZSSR
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a predsedom Štátneho plánovacieho výboru pri rade
ministrov ZSSR N. Bajbakovom.

3. – 6. júna  
– Na návšteve v ČSSR bol predseda vlády MĽR J. Fock.

9. – 11. júna  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda rady minis-

trov PĽR J. Cyrankiewicz.

10. júna
– Na návštevu ČSSR pricestovala 10-členná delegácia

poslancov generálnych stavov Holandského kráľovstva
vedená podpredsedom poslaneckej komory holand-
ského parlamentu W. Aantjesom. 13. júna zavítala
na Slovensko.

10. – 18. júna  
– Na návšteve v ČSSR bola 3-členná delegácia národnej

rady Frontu socialistickej jednoty RSR, vedená jej pod-
predsedom D. Petrescuom.

16. – 23. júna  
– Na návšteve v ČSSR bola delegácia národnej rady Vlas-

teneckého frontu BĽR, vedená jej predsedom B. Balga-
radovom, členom politického byra BKS.

2. – 3. júla  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda rady minis-

trov NDR Willi Stoph.

11. – 17. júla  
– Na návšteve v ČSSR boal delegácia ÚV Vlasteneckého

frontu Laosu, vedená Tiao-Soukom Vongsakom.

18. júla
– Maršal Sovietskeho zväzu I. Konev pricestoval do ČSSR

na niekoľkotýždňovú dovolenku.

30. júla
– Do Bratislavy pricestoval šéfredaktor moskovskej Pravdy

M. Zimjanin.

22. augusta
– Sovietska vojenská delegácia vedená náčelníkom Hlav-

nej politickej správy Sovietskej armády a vojenského
námorníctva armádnym generálom A. Jepiševom ukon-
čila návštevu ČSSR a odletela do Moskvy.

15. septembra
– Prvý tajomník PZRS W. Gomułka pricestoval na krátku

návštevu do Ostravy, kde sa stretol s prvým tajomníkom
ÚV KSČ G. Husákom.

1. – 4. októbra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol prezident Fínskej

republiky U. Kekkonen so sprievodom.

14. októbra
– Pri návrate z NDR do vlasti sa na krátky pobyt v Prahe

zastavil viceprezident Irackej republiky S. Ammáš.

30. októbra
– Do Prahy pricestoval hlavný veliteľ Spojených ozbroje-

ných síl členských štátov VZ maršal Sovietskeho zväzu
I. Jakubovskij.

4. novembra
– Do Prahy priletela delegácia Spoločnosti sovietsko-

československého priateľstva, ktorá sa v ČSSR zúčastnila
osláv 52. výročia Októbrovej revolúcie.

12. – 15. novembra 
– Na návšteve v ČSSR bola vládna delegácia VDR vedená

členom politického byra ÚV Vietnamskej strany pracu-
júcich Le-thang-Nghim.

17. – 21. novembra  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bola delegácia ÚV

Národného frontu oslobodenia južného Vietnamu
a dočasnej revolučnej vlády Juhovietnamskej republiky,
ktorú viedol člen predsedníctva ÚV NFO južného Viet-
namu a minister v predsedníctve dočasnej revolučnej
vlády Juhovietnamskej republiky Tran buu Kiem.
19. novembra zavítala na Slovensko.

22. novembra – 4. decembra  
– Na návšteve v ČSSR bola vládna delegácia Irackej repu-

bliky vedená podpredsedom irackej vlády a ministrom
vnútra generálom S. M. Ammášom. 26. novembra zaví-
tala do Bratislavy.

25. – 29. novembra  
– Na návšteve v ČSSR bola delegácia ÚV Francúzskej

komunistickej strany.

17. – 18. decembra  
– ČSSR navštívil prvý tajomník MSRS J. Kádár.
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19 7 0  

27. januára
– Na ceste do NDR sa v Bratislave zastavila stranícka

a vládna delegácia MĽR vedená prvým tajomníkom
MSRS J. Kádárom.

2. – 4. februára  
– ČSSR navštívil minister zahraničných vecí NDR O. Winzer.

17. – 19. februára  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol prvý tajomník ÚV

BKS T. Živkov.

4. – 6. marca  
– ČSSR navštívila delegácia ÚV Komunistickej strany

Nemecka, vedená M. Reimannom.

16. – 21. marca  
– Na oficiálnu priateľskú návštevu ČSSR zavítal minister

zahraničných vecí ZSSR A. Gromyko. 18. marca pricesto-
val do Bratislavy.

18. – 25. marca  
– ČSSR navštívila delegácia ÚV Komunistickej strany

Dánska, zložená z predsedu KS Dánska K. Jespersena,
z člena politického byra a tajomníka KSD I. Nörlunda,
z člena ÚV KSD J. Nasmussena a z členky oblastného
výboru KSD v Aarhuse G. Madsenovej.

1. apríla
– Do Bratislavy pricestovala 5-členná delegácia Soviet-

skeho výboru bývalých účastníkov vojny vedená gene-
rálplukovníkom A. Cirlinom.

8. – 11. apríla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Rumunska C. Manescu.

15. – 17. apríla
– Na návšteve v ČSSR bol minister kultúry a umenia PĽR

L. Motyka.

29. apríla
– Predseda štátneho výboru rady ministrov ZSSR pre hos-

podárske styky so zahraničím S. Skačkov pricestoval
do Prahy na hospodárske rokovania.

5. mája
– Do Bratislavy pricestovala 4-členná delegácia Mongolskej

ľudovej revolučnej strany vedená členom politického
byra a tajomníkom ÚV MoĽRS D. Molomdžamcom.

5. – 7. mája  
– Pri príležitosti 25. výročia oslobodenia Československa

bola na oficiálnej návšteve v ČSSR stranícka a vládna
delegácia ZSSR, vedená generálnym tajomníkom ÚV
KSSZ L. Brežnevom.

Začiatok júna  
– ČSSR navštívila delegácia ÚV KS Grécka vedená prvým

tajomníkom ÚV KS Grécka K. Kolijannisom.

8. júna
– Na priateľskú návštevu ČSSR priletela ministerka dočas-

nej revolučnej vlády Juhovietnamskej republiky Ngu-
yen-thi-Binh.

23. júna
– Na návšteve v Bratislave bola študijná delegácia ústred-

nej revíznej komisie a ústrednej straníckej kontrolnej
komisie SED vedená predsedom revíznej komisie SED
K. Seibtom.

25. – 28. júna  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

revolučnej rady a predseda vlády Sudánskej demokratic-
kej republiky generálmajor Dž. Nimajrí so sprievodom.

22. – 25. septembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol afgánsky kráľ

Muhammad Záhir Šah s manželkou.

2. júla
– Z Prahy odcestovala ministri kultúry šiestich socialistic-

kých krajín – BĽR, MĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR, ktorí
sa na pozvanie ministrov kultúry ČSR a SSR zúčastnili
v dňoch 29. – 30. júna spoločného stretnutia v Karlových
Varoch.

20. júla
– Na návštevu ČSSR pricestovala delegácia ÚV MSRS

vedená tajomníkom ÚV MSRS G. Atzélom.

23. augusta
– Na krátku návštevu Slovenska pricestovala delegácia

politickej správy Prikarpatského vojenského okruhu
vedená náčelníkom politickej správy okruhu generálpo-
ručíkom G. Sredinom.

22. – 25. septembra
– Na návšteve v ČSSR bol afganský kráľ M. Záhir Šáh

s manželkou, kráľovnou Humairou Begum. 23. sep-
tembra zavítal afganský kráľ na Slovensko.
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25. septembra  
– Do ČSSR zavítala delegácia najvyššieho sovietu ZSSR

vedená námestníkom prezídia Najvyššieho sovietu
ZSSR a predsedom prezídia Najvyššieho sovietu USSR
A. Ljaškom.

19. októbra
– Na návštevu ČSSR zavítala delegácia Akadémie vied

ZSSR vedená prezidentom AV ZSSR akademikom
M. Keldyšom.

21.októbra  
– Do ČSSR pricestovala stranícka a vládna delegácia NDR

vedená prvým tajomníkom ÚV SED W. Ulbrichtom
a predsedom Štátnej rady NDR W. Stophom.

9. – 14. novembra  
– Na návšteve v ČSSR bola delegácia Sejmu PĽR, vedená

maršalkom Sejmu PĽR C. Wycechom.

2. – 12. novembra 
– Na návšteve v ČSSR bola vládna hospodárska delegácia

VDR vedená tajomníkom ÚV Vitnamskej strany pracu-
júcich a námestníkom predsedu vlády Nguyen Co-
nomom.

11. novembra
– Do Prahy priletela sovietska delegácia vedená minister-

kou kultúry ZSSR J. Furcevovou, aby sa zúčastnila
na Dňoch sovietskej kultúry v ČSSR.

24. – 27. novembra
– Na návšteve v ČSSR bol člen predsedníctva ÚV KSSZ

a predseda prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR N. Pod-
gornyj.

15. decembra
– Na návštevu ČSSR zavítala delegácia ÚV KSSZ vedená

kandidátom politického byra a tajomníkom ÚV KSSZ
P. Demičevom.

21. – 22. decembra   
– ČSSR navštívil minister zahraničných vecí NDR O. Winzer.

19 7 1  

7. – 13. januára  
– ČSSR navštívil člen najvyššieho výkonného výboru ÚV

Arabského socialistického zväzu Diaaddín M. Daúd
a člen ÚV Arabského socialistického zväzu Abbás
M. Ibráhím.

19. – 26. januára
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola delegá-

cia KS Fínska, vedená jej predsedom A. Saarinenom.

24. februára  
– ČSSR navštívila delegácia Komunistickej strany Rakúska

vedená predsedom KSR F. Muhrim.

26. februára  
– Do Bratislavy zavítala prvá kozmonautka sveta, predsed-

níčka Výboru sovietskych žien V. Tereškovová-Nikolaje-
vová.

8. – 12. marca
– Na návšteve v ČSSR bola delegácia Ľudovej snemovne

NDR vedená jej predsedom a námestníkom predsedu
štátnej rady NDR G. Göttingom.

23. – 27. marca  
– V ČSSR bola na oficiálnej priateľskej návšteve delegácia

ÚV KS USA, vedená jej generálnym tajomníkom G. Hal-
lom. 25. marca zavítala na Slovensko.

6. – 11. mája  
– ČSSR navštívila delegácia Zväzu komunistov Juhoslávie,

vedená členom výkonného výboru predsedníctva ZKJ
S. Dolancom.

24. mája
– Delegácia KSSZ vedená generálnym tajomníkom ÚV

KSSZ L. Brežnevom priletela do Prahy na XIV. Zjazd
KSČ.

4. – 8. júna  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Republiky Chile C. Medina.

14. júna
– Na návštevu ČSSR zavítala delegácia poslaneckej sne-

movne chilského parlamentu vedená predsedom posla-
neckej snemovne, členom radikálnej strany Chile J. Var-
garom.

16. júna
– Delegácia vysokého a odborného školstva ZSSR vedená

ministrom vysokého školstva V. P. Jeljutinom bola
na návšteve v Bratislave.

24. júna
– Do Prahy priletel minister civilného letectva a turistic-

kého ruchu Indickej republiky K. Singh.
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26. – 30. júna  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí Kubánskej republiky Raúl Roa García
s manželkou.

4. – 8. júla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Zjednotenej arabskej republiky M. Rijád
s manželkou.

20. – 23. júla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Sýrskej arabskej republiky Abdal Chalim
Chaddam.

27. – 29. októbra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Fínskej republiky Väinö Leskinen.

19 7 2  

27. januára  
– Na ÚV KSČ v Prahe sa uskutočnilo stretnutie generál-

neho tajomníka ÚV KSČ G. Husáka a ďalších členov pred-
sedníctva a sekretariátu ÚV KSČ s delegáciou ÚV KSSZ
vedenou jeho generálnym tajomníkom L. Brežnevom.

– Generálny tajomník ÚV KSSZ L. Brežnev navštívil
na Pražskom hrade prezidenta ČSSR L. Svobodu.

6. – 9. februára 
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí Jemenskej ľudovodemokratickej
republiky Muhammad Sálih Aulákí so sprievodom.

15. – 18. februára  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bola delegácia Kórejskej

ľudovodemokratickej republiky, vedená ministrom
zahraničných vecí Ho Damom.

13. – 17. marca  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bola stranícka a vládna

delegácia Bulharskej ľudovej republiky, vedená prvým
tajomníkom ÚV BKS a predsedom Štátnej rady BĽR
T. Živkovom.

21. – 22. marca 
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol člen poli-

tického byra ÚV PZRS a minister zahraničných vecí Poľ-
skej ľudovej republiky S. Olszowski.

17. – 20. júna  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bola ministerská predsed-

níčka Indickej republiky Indíra Gándhíová.

21. – 26. júna 
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol prvý

tajomník ÚV KS Kuby a predseda kubánskej revolučnej
vlády Fidel Castro Ruz so sprievodom.

7. – 9. júla  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol prvý tajomník ÚV

MSRS J. Kádár.

16. – 17. augusta  
– ČSSR navštívil predseda rady ministrov PĽR Piotr Jaros-

zewicz.

10. – 14. septembra  
– ČSSR navštívil minister zahraničných vecí Kostarickej

republiky Gonzalo J. Facio so sprievodom.

26. septembra – 3. októbra  
– Na návšteve v ČSSR bola vládna delegácia KĽDR,

vedená námestníkom predsedu rady ministrov KĽDR
Čong Čun-tchekom.

4. – 15. decembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bola vojenská delegácia

Irackej republiky, vedená členom rady revolučného
vedenia a ministrom obrany generálom H. Šihábom.

19 7 3  

26. – 28. januára  
– V Prahe sa uskutočnilo priateľské stretnutie vedúcich

predstaviteľov KSČ a PZRS a vlád ČSSR a PĽR.

14. – 16. februára  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

rady ministrov MĽR J. Fock.

22. – 24. februára  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol L. Brežnev.

27. februára – 2. marca  
– V ČSSR bola na oficiálnej návšteve vládna delegácia

KĽDR, vedená podpredsedom administratívnej rady
a ministrom zahraničných vecí KĽDR Ho Damom.
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1. – 3. marca  
– ČSSR navštívila vládna delegácia Jemenskej ľudovode-

mokratickej republiky, vedená predsedom vlády a minis-
trom národnej obrany Alím Násirom Muhammadom.

6. – 7. marca  
– Na neoficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol gene-

rálny tajomník RKS a predseda Štátnej rady Rumunskej
socialistickej republiky N. Ceaus, escu. 8. marca prijal
rumunského hosťa na Pražskom hrade prezident repu-
bliky L. Svoboda.

10. – 16. marca  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bola delegácia ÚV Arab-

ského socialistického zväzu Egyptskej arabskej repu-
bliky, ktorú viedol prvý tajomník ÚV ASZ Said Marií.

27. marca – 3. apríla  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bola delegácia Socialis-

tickej strany arabskej obrody (BAAS) Sýrskej arabskej
republiky, vedená zástupcom generálneho tajomníka
strany Abdalláhom al Ahmarom.

14. – 16. apríla  
– ČSSR navštívil predseda britskej Labouristickej strany

H. Wilson.

24. – 28. apríla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí MoĽR L. Rinčin.

23. – 28. mája  
– ČSSR navštívila delegácia Vlasteneckého frontu Laosu,

vedená stálym členom jej ÚV Nouhakom Phoumsava-
nom.

29. mája – 1. júna  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Indie S. Singh.

1. – 4. júna  
– ČSSR navštívil minister zahraničných vecí Irackej repu-

bliky Murtadha Said Abdel Bákí.

20. – 27. júna  
– ČSSR navštívila delegácia národnej rady Vlasteneckého

frontu BĽR, vedená predsedom národnej rady Vlaste-
neckého frontu a prvým tajomníkom predsedu Štátnej
rady BĽR Georgi Trajkovom.

9. júla  
– Počas krátkej návštevy amerického štátneho tajomníka

W. Rogersa v ČSSR bola podpísaná konzulárna dohoda
a začali sa rokovania o nevyriešených majetkovopráv-
nych otázkach.

17. septembra  
– Pri návrate z oficiálnej priateľskej návštevy Vietnamskej

demokratickej republiky sa v Prahe vo večerných hodi-
nách zastavil prvý tajomník ÚV Komunistickej strany
Kuby a predseda vlády kubánskej republiky F. Castro
so sprievodom.

6. – 10. októbra  
– Na štátnej návšteve v ČSSR bol prezident Indickej repu-

bliky Shri Varahagiri Venkata Giri.

19. – 20. októbra  
– Na neoficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol prvý

tajomník ÚV BKS a predseda Štátnej rady BĽR T. Živkov.

23. – 28. októbra 
– Stranícka a vládna delegácia Vietnamskej demokratic-

kej republiky, vedená členom politického byra ÚV Viet-
namskej strany pracujúcich a predsedom vlády VDR
Pham Van-Dongom, bola na oficiálnej priateľskej
návšteve v ČSSR.

29. októbra – 2. novembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

Štátnej rady PĽR H. Jabloński s manželkou.

19 74   

9. – 15. februára  
– ČSSR navštívila delegácia Komunistickej strany Liba-

nonu vedená generálnym tajomníkom N. Šávím.

11. – 13. februára  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol člen vojenskej revo-

lučnej rady a predseda vlády Líbyjskej arabskej repu-
bliky major Abdel Salám Džalúd so sprievodom.

4. – 7. marca  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Bulharskej ľudovej republiky P. Mladenov.

27. marca – 2. apríla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka

a vládna delegácia KĽDR, vedená členom politického

PAVOL PETRUF

334

298-352  11/26/07  10:36 AM  Str. 334



byra a tajomníkom ÚV Kórejskej strany práce Kim
Dong-gjuom.

31. marca – 4. apríla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí RSR G. Macovescu.

10. – 12. apríla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka

a vládna delegácia Maďarskej ľudovej republiky vedená
prvým tajomníkom ÚV MSRS J. Kádárom.

2. – 6. mája  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí Bangladéšskej ľudovej republiky
A. Hussain.

10. – 12. mája  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola argen-

tínska delegácia, vedená ministrom ekonómie Argentín-
skej republiky, osobitným vyslancom argentínskeho pre-
zidenta generála J. Peróna.

1. – 4. septembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Filipínskej republiky generál C. Romulo.

9. – 11. septembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí Maďarskej ľudovej republiky F. Puja.

11. – 16. septembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola delegácia

Juhovietnamskej republiky, vedená predsedom prezídia
ÚV Národného frontu oslobodenia Južného Vietnamu
a predsedom poradného výboru dočasnej revolučnej
vlády Juhovietnamskej republiky Nguyen-Huu-Thoom.

14. – 17. októbra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka

a vládna delegácia NDR, vedená prvým tajomníkom ÚV
Jednotnej socialistickej strany Nemecka E. Honeckerom.

23. – 25. októbra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol podpred-

seda zväzovej výkonnej rady a zväzový tajomník
pre zahraničné veci SFRJ M. Minić s manželkou.

19 7 5   

19. – 21. februára  
– ČSSR navštívil kandidát politického výkonného výboru

a tajomník ÚV Rumunskej komunistickej strany
S. Andrei.

24. – 26. februára  
– Prahu navštívil tajomník Rady Vatikánu pre verejné

záležitosti cirkvi Mons. A. Casaroli.

26. – 28. februára  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí NDR O. Fischer.

3. – 4. marca 
– Delegácia rakúskeho ministerstva zahraničných vecí,

vedená generálnym tajomníkom ministerstva H. Hay-
merlom, rokovala v Prahe s delegáciou federálneho
ministerstva zahraničných vecí ČSSR vedenou námest-
níkom ministra M. Růžkom.

10. – 13. marca  
– Minister zahraničných vecí Indonézskej republiky

A. Malik bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

18. marca 
– Po päťdňovom pobyte v ČSSR sa do Etiópie vrátila dele-

gácia Dočasného vojenského správneho výboru Etiópie
vedená členom jeho štvorčlenného vedenia a predse-
dom politického výboru kapitánom Sissayom Habtom.

23. – 26. marca  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola delegácia

Komunistickej strany Rakúska vedená predsedom strany
F. Muhrim.

24. – 26. marca  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí SRN Hans-Dietrich Genscher.

9. – 11. apríla  
– ČSSR navštívil generálny tajomník OSN Kurt Waldheim.

21. – 23. apríla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Dánskeho kráľovstva K. Andersen.

23. – 26. apríla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahraničných

vecí Rakúska E. Bielka. Slovensko navštívil 26 apríla.
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5. – 8. mája 
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda Organizá-

cie pre oslobodenie Palestíny J. Arafat.

7. mája  
– A. Kirilenko, vedúci straníckej a vládnej delegácie ZSSR

na oslavách 30. výročia oslobodenia Československa,
predniesol v Prahe slávnostný prejav.

27. mája  
– V Prahe sa uskutočnili rozhovory medzi predstaviteľmi

ministerstiev zahraničných vecí ČSSR a Švédska. Česko-
slovenskú delegáciu viedol námestník ministra
M. Růžek, na čele švédskej delegácie bol generálny
sekretár ministerstva zahraničných vecí S. Aström.

4. – 5. júna  
– Na návšteve Prahy a Bratislavy bol predseda správnej

rady americkej Chase Manhattan Bank D. Rockefeller.

18. – 21. júna  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Belgického kráľovstva R. van Elslande.

19. – 21. júna  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol generálny riaditeľ

organizácie UNESCO Amadou Mahtar M’Bowa.

19. – 22. augusta  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola delegácia

Komunistickej strany Írska vedená členom národného
politického výboru a zástupcom generálneho tajomníka
strany J. Stewartom.

8. – 11. septembra
– Na priateľskej a oficiálnej návšteve v ČSSR bol generálny

tajomník Socialistickej strany arabskej obrody a prezident
Sýrskej arabskej republiky Hafiz Asád so sprievodom.

15. – 17. septembra 
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

rady ministrov BĽR S. Todorov.

15. – 20. septembra  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bola delegácia Belgickej

socialistickej strany.

27. – 28. septembra 
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol člen poli-

tického byra ÚV KSSZ, minister zahraničných vecí ZSSR
A. Gromyko.

30. septembra – 2. októbra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol predseda vlády Iránu

A. Hovejda. Prezident ČSSR G. Husák prijal iránskeho
hosťa na Pražskom hrade dňa 1. októbra.

6. – 18. októbra  
– ČSSR navštívila delegácia Komunistickej strany Indie

vedená členom ústredného výkonného výboru a tajom-
níkom národnej rady KS Indie J. Šarmom.

9. – 12. októbra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol námestník ministra

zahraničných vecí talianskej republiky F. Cattanei.

9. – 18. októbra  
– ČSSR navštívila delegácia ústrednej kontrolnej a revíz-

nej komisie Bulharskej komunistickej strany vedená jej
predsedom S. Karadžovom.

19. – 27. októbra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka

a vládna delegácia Vietnamskej demokratickej repu-
bliky vedená prvým tajomníkom ÚV Vietnamskej
strany pracujúcich Le-Duanom.

27. – 29. októbra  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol člen politického

byra a tajomník MSRS K. Németh so sprievodom.

30. októbra – 2. novembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol predseda vlády Iránu

A. Hovejda.

10. – 14. novembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bola delegácia ÚV

Nemeckej komunistickej strany vedená jej predsedom
H. Miesom.

19 76

15. – 17. januára  
– Na návšteve v ČSSR bol minister zahraničných vecí

Portugalskej republiky major Ernesto Augusto de Melo
Antunes s manželkou.

23. – 24. januára  
– ČSSR navštívil prvý tajomník ÚV SED E. Honecker.

9. – 11. februára  
– ČSSR oficiálne navštívil minister zahraničných vecí

Gréckej republiky D. Bitsios s manželkou.
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16. – 17. februára  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol spolkový kancelár

Rakúskej republiky B. Kreisky.
– ČSSR navštívila delegácia Portugalskej komunistickej

strany vedená jej generálnym tajomníkom A. Cunhalom.

10. – 14. mája  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahraničných

vecí Cyperskej republiky I. Christofides s manželkou.

4. júna  
– Na oficiálnu návštevu ČSSR pricestovala delegácia pred-

staviteľov belgického parlamentu.

5. – 9. júla  
– V Prahe sa uskutočnili rozhovory medzi delegáciou Vati-

kánu, vedenou Mons. L. Poggim, pápežským nunciom
s osobitným poslaním, a delegáciou vlády ČSSR, vede-
nou vedúcim sekretariátu pre veci cirkevné úradu pred-
sedníctva vlády ČSSR K. Hrůzom.

8. – 9. júla
– ČSSR navštívila delegácia ÚV Jednotnej socialistickej

strany Nemecka, vedená členom politického byra
a tajomníkom ÚV SED W. Lamberzom.

22. – 25. augusta 
– ČSSR oficiálne navštívil minister zahraničných vecí

Islandskej republiky E. Agústsson.

8. – 11. septembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Nórskeho kráľovstva K. Frydenlund.

16 .–  20. septembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola delegácia

Ľudovej revolučnej strany Laosu a vlády Laoskej ľudovo-
demokratickej republiky, vedená generálnym tajomní-
kom ÚV Ľudovej revolučnej strany Laosu a predsedom
vlády Laoskej ľudovodemokratickej republiky K. Phom-
vihanom.

23. – 25. septembra  
– ČSSR oficiálne navštívil minister zahraničných vecí

Socialistickej republiky Barmský zväz U Hla Phone.

19 7 7   

12. – 14. januára  
– ČSSR oficiálne navštívil minister zahraničných vecí

Luxemburského veľkovojvodstva G. Thorn.

17. – 20. januára 
– ČSSR navštívil minister zahraničných vecí Malijskej

republiky plk. Ch. Cissokho.

22 .–  26. januára  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol predseda vlády Fín-

skej republiky M. Miettunen s manželkou.

26. – 29 januára  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol člen politického

byra a tajomník ÚV SED H. Tschanter so sprievodom.

2. – 7. februára  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bola oficiálna delegácia

Luxemburskej socialistickej robotníckej strany.

7. – 9. februára  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí PĽR Emil Wojtaszek.

8. – 12. februára  
– ČSSR navštívila delegácia KSSZ vedená tajomníkom ÚV

KSSZ Ivanom Kapitonovom.

15. – 18. februára  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola delegácia

Luxemburskej komunistickej strany vedená predsedom
strany R. Urbanym.

2. marca  
– Bola vydaná spoločná tlačová správa o návšteve ministra

zahraničných vecí Holandského kráľovstva v ČSSR
M. Van der Stoela.

29. marca  
– Bola vydaná správa o návšteve vládnej delegácie Etiópie

v ČSSR.

12. – 14. apríla  
– ČSSR navštívil člen najvyššej vojenskej rady a minister

zahraničných vecí Nigérijskej federatívnej republiky bri-
gádny generál J. Garba.

14. – 18. apríla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka

a vládna delegácia Jemenskej ľudovodemokratickej
republiky, vedená generálnym tajomníkom ÚV Zjedno-
tenej politickej organizácie – Národný front, členom
prezidentskej rady a predsedom Ľudovej rady Abdalom
Fattáhom Ismaílom.
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15. – 20. apríla  
– ČSSR oficiálne navštívila vojenská delegácia ZSSR,

vedená členom politického byra ÚV KSSZ a ministrom
obrany ZSSR maršalom D. Ustinovom.

21. – 23. apríla 
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

vlády RSR M. Manescu.

27. – 28. apríla  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol predseda

rady ministrov NDR Willi Stoph.

11. mája  
– Na priateľskú pracovnú návštevu ČSSR zavítal predseda

rady ministrov PĽR P. Jaroszewicz.

16. – 17. mája  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol major A.Džallúd, člen

generálneho sekretariátu Všeobecného ľudového kon-
gresu Líbyjskej arabskej socialistickej ľudovej džamahírije.

15. – 19. júna  
– ČSSR oficiálne navštívil minister zahraničných vecí

Tuniskej republiky H. Šattí.

28. júna – 4. júla  
– ČSSR navštívila delegácia Socialistickej strany arabskej

obrody (BAAS), vedená námestníkom generálneho
tajomníka jej celoarabského vedenia A. Ahmarom.

1. júla  
– Do Prahy pricestovala delegácia Belgickej socialistickej

strany.

4. – 6. júla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka

a štátna delegácia PĽR, vedená prvým tajomníkom ÚV
PZRS E. Gierekom.

12. júla  
– Na návšteve v ČSSR bola delegácia Sanmarinskej komu-

nistickej strany.

27. – 29. júla  
– Minister zahraničných vecí Vietnamskej socialistickej

republiky Nguyen-duy-Trinh bol na oficiálnej priateľ-
skej návšteve v ČSSR.

26. – 30. augusta  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol Mohammad Rezá

Pahlaví Árjámehr, šáhinšáh Iránu s manželkou.

19. – 26. septembra  
– ČSSR navštívila delegácia Komunistickej strany Dánska

vedená členom politického byra ÚV strany F. Madsenom.

26. – 28. októbra
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

zväzovej výkonnej rady SFRJ V. Djuranović s manželkou.

5. – 11. decembra  
– ČSSR navštívila delegácia Komunistickej strany Nórska

vedená podpredsedom strany R. Nettumom.

19 7 8

27. februára – 1. marca 
– ČSSR navštívil generálny tajomník Portugalskej komu-

nistickej strany A. Cunhal.

23. – 24. mája  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol prvý

tajomník ÚV PZRS E. Gierek a predseda rady ministrov
PĽR P. Jaroszewicz.

30. mája – 2. júna  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka

a vládna delegácia ZSSR vedená generálnym tajomní-
kom ÚV KSSZ, predsedom prezídia Najvyššieho sovietu
ZSSR L. Brežnevom.

6. – 7. júna  
– ČSSR navštívil tajomník ÚV MZRS A. Gyenes.

13. – 16. júna  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka

a vládna delegácia MoĽR vedená prvým tajomníkom
ÚV Mongolskej ľudovej revolučnej strany a predsedom
prezídia Veľkého ľudového churalu Mongolskej ľudovej
republiky J. Cedenbalom.

20. – 23. júna  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol generálny

tajomník Všeobecného ľudového kongresu Líbyjskej
arabskej ľudovej socialistickej džamahírije M. Kaddáfí.

4. – 8. augusta  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí Kubánskej republiky Isidoro Mal-
mierca Peoli.
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6. – 9. septembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Cyperskej republiky N. Rolandis.

16. – 20. septembra
– Na priateľskej oficiálnej návšteve v ČSSR bola stranícka

a vládna delegácia Beninskej ľudovej republiky. Viedol
ju člen politického byra ÚV Beninskej ľudovej revoluč-
nej strany, minister zahraničných vecí Beninskej ľudovej
republiky M. Alladaye.

19. – 21. septembra 
– Minister zahraničných vecí Thajského kráľovstva U. Pača-

rijangkul s manželkou bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

18. – 22. októbra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Socialistickej republiky Barmský zväz bri-
gádny generál Myin Maun.

23. – 26. októbra  
– ČSSR navštívila delegácia Komunistickej strany Grécka

vedená generálnym tajomníkom ÚV KSG Ch. Florakisom.

13. – 14. novembra  
– ČSSR navštívil minister zahraničných vecí Japonska

S. Sonoda.

29. novembra – 3. decembra  
– Na návšteve v ČSSR bol predseda dočasnej vojenskej

správnej rady, rady ministrov a vrchný veliteľ revoluč-
ných ozbrojených síl Socialistickej Etiópie Mengistu
Haile Mariam.
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26. januára  
– ČSSR navštívil spolkový kancelár Rakúskej republiky

B. Kreisky.

11. –1 3. februára  
– ČSSR navštívila delegácia Komunistickej strany Rakúska

vedená predsedom KSR F. Muhrim.

12. – 15. marca  
– V ČSSR bol na oficiálnej návšteve spolkový prezident

Rakúskej republiky Rudolf Kirschläger. 14. marca zavítal
do Bratislavy.

14. – 20. apríla  
– ČSSR navštívila delegácia strany FRELIMO, vedená čle-

nom ÚV FRELIMO a ministrom práce Mozambiku
A. Cassimom.

17. – 19. apríla  
– Na oficiálnej a priateľskej návšteve v ČSSR bol člen poli-

tického byra ÚV Jemenskej socialistickej strany, pod-
predseda prezídia Najvyššej ľudovej rady a predseda
vlády Jemenskej ľudovodemokratickej republiky Alí
Násir Muhammad.

19. apríla 
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí NDR O. Fischer.

25. apríla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí MĽR F. Puja.

22. – 25. mája  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol člen politického byra

ÚV KSSZ a predseda rady ministrov ZSSR A. Kosygin.

28. mája – 3. júna  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Angolskej ľudovej republiky P. Jorge.

11. – 12. júna  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol predseda

rady ministrov BĽR T. Živkov.

16. – 18. júna  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol predseda vlády Indic-

kej republiky M. Désaí.

27. – 28. augusta  
– Predseda rady ministrov MĽR G. Lázár bol na oficiálnej

priateľskej návšteve v ČSSR.

12. – 14. septembra  
– V ČSSR bola na oficiálnej priateľskej návšteve stranícka

a štátna delegácia Bulharskej ľudovej republiky vedená
prvým tajomníkom ÚV BKS a predsedom štátnej rady
BĽR T. Živkovom.

8. – 10. októbra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol predseda vlády Gréc-

kej republiky K. Karamanlis.
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15. – 17. novembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol spolkový minister

zahraničných vecí Rakúskej republiky W. Pahr.

19 8 0

28. januára  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol prvý

tajomník ÚV PZRS E. Gierek.

2. – 5. apríla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola delegácia

Sandinovského frontu národného oslobodenia a vlády
národnej obnovy Nikaragujskej republiky, vedená čle-
nom riadiacej rady vlády národnej obnovy M. Morale-
som a členom národného vedenia SFNO T. Martínezom.

26. – 29. mája  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v Československu bol

podpredseda rady revolučného vedenia Irackej repu-
bliky I. Ibrahím.

27. – 29. mája  
– ČSSR navštívila delegácie Nemeckej komunistickej

strany vedená jej predsedom H. Miesom.

9. – 11. júna  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol prezident

Cyperskej republiky S. Kyprianu.

20. – 24. júna  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola delegácia

Mozambického oslobodzovacieho frontu FRELIMO,
vedená členom byra a tajomníkom stálej komisie Ľudo-
vého zhromaždenia Marcelinom dos Santosom.

30. júna – 3. júla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol zväzový

tajomník zahraničných vecí SFRJ J. Vrhovec.

8. – 10. júla  
– Na pracovnej návšteve v ČSSR bol člen politického byra

a tajomník ÚV MSRS F. Havasi.

13. – 16. júla  
– Na oficiálnej návšteve v Československu bol minister

zahraničných vecí Indonézskej republiky M. Kusumaat-
madja.

26. – 30. augusta  
– ČSSR navštívil prezident Zambijskej republiky a pred-

seda Zjednotenej strany národnej nezávislosti (UNIP)
K. Kaunda so sprievodom. Počas návštevy bola 28.
augusta vydaná Spoločná deklarácia o vzťahoch priateľ-
stva a spolupráce medzi ČSSR a Zambijskou republikou.

30. septembra – 3. októbra  
– Na návšteve v ČSSR bol generálny tajomník ÚV Komu-

nistickej strany Grécka Ch. Florakis.

23. – 25. októbra  
– ČSSR navštívil člen politického byra a tajomník ÚV

KSSZ A. Kirilenko.

12. novembra  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol prvý

tajomník ÚV MSRS J. Kádár.

17. – 21. novembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola delegácia

Kambodžského jednotného frontu národnej spásy
a ľudovej revolučnej rady Kambodže, vedená predse-
dom ÚV KJFNS H. Samrinom.

3. decembra  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda rady minis-

trov NDR Willi Stoph.

7. – 9. decembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola delegácia

Sandinovského frontu národného oslobodenia (SFNO)
a vlády národnej obnovy Nikaragujskej republiky,
vedená komandantom revolúcie a členom výkonnej
komisie Národného vedenia SFNO, ministrom poľno-
hospodárstva J. Románom.

18. – 20. decembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol spolkový vicekancelár

a minister zahraničných vecí NSR Hans-Dietrich Gen-
scher.

19 8 1

1. – 5. februára  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí Mozambickej republiky J. Chissan.
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15. februára  
– Na krátku priateľskú návštevu Prahy zavítal prvý tajom-

ník Ústredného výboru Poľskej zjednotenej robotníckej
strany Stanislaw Kania.

21. – 24. apríla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí Afganskej demokratickej republiky
S. Dost.

22. – 24. apríla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol člen Rady

revolučného vedenia, 1. podpredseda vlády Irackej repu-
bliky T. Ramadán.

27. – 30. apríla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Nigérijskej federatívnej republiky I. Audu.

10. mája  
– Na oficiálnu návštevu ČSSR pricestoval minister zahra-

ničných vecí Fínskej republiky P. Väyrynen.

19. – 21. mája  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka

a štátna delegácia Rumunskej socialistickej republiky,
vedená N. Ceaus, eskom.

23. – 26. júna  
– Na návšteve v ČSSR bola stranícka a vládna delegácia

Afganskej demokratickej republiky vedená generálnym
tajomníkom ÚV Ľudovej demokratickej strany Afganis-
tanu a predsedom prezídia Revolučnej rady Afganskej
demokratickej republiky B. Karmalom.

29. júna – 6. júla  
– V ČSSR bola na návšteve delegácia Socialistickej strany

arabskej obrody (BAAS) Sýrie vedená námestníkom
generálneho tajomníka celoarabského vedenia strany
A. Ahmarom.

13. – 15. júla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol podpred-

seda rady ministrov a minister zahraničných vecí Kam-
bodžskej ľudovej republiky Hun Sen.

15. – 17. júla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí Vietnamskej socialistickej republiky
Nguyen Co Thach.

Koniec druhej septembrovej dekády  
– ČSSR navštívila delegácia Sýrskej komunistickej strany

vedená generálnym tajomníkom SKS Ch. Bagdášom.

9. – 12. októbra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

Ľudového hnutia za oslobodenie Angoly – Strany práce
a prezident Angolskej ľudovej republiky José Eduardo
dos Santos.

13. – 19. októbra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol tajomník

pre zahraničné styky Líbyjskej arabskej ľudovej socialis-
tickej džamahírije Alí Trekí.

19. – 20. októbra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

strany FRELIMO a prezident Mozambickej ľudovej
republiky maršal S. Machel.

30. novembra – 1. decembra  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol generálny

tajomník ÚV SED a predseda štátnej rady NDR
E. Honecker.
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5. apríla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka

a štátna delegácia PĽR, vedená prvým tajomníkom ÚV
PZRS, predsedom rady ministrov PĽR a predsedom
vojenskej rady národnej záchrany armádnym generá-
lom W. Jaruzelskim.

5. – 9. apríla  
– ČSSR navštívila delegácia Komunistickej strany Dánska

vedená jej predsedom J. Jensenom.

27. – 28. apríla  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí MĽR F. Puja.

17. – 20. mája  
– Na oficiálnej priateľskej návštev v ČSSR bol minister

zahraničných vecí RSR S. Andrei.

26. – 29. mája  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol námestník

predsedu vládnej rady a minister zahraničných vecí
KĽDR Ho Dam so sprievodom.
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1. – 4. júla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol námestník predsedu

vlády a minister zahraničných vecí Kuvajtského štátu
šajch S. Sabah.

2. – 4. júla  
– ČSSR navštívil bývalý prezident USA R. Nixon.

1. – 2. septembra  
– Na pracovnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

rady ministrov BĽR G. Filipov.

8. – 9. septembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol vodca

líbyjskej revolúcie plukovník Muammar Kaddáfí.

15. – 17. septembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

vlády RSR C. Dascalescu.

22. septembra
– Na návštevu ČSSR pricestovala delegácia Francúzskej

komunistickej strany vedená členom politického byra
a tajomníkom ÚV FKS G. Plissonnierom.

27. – 30. septembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

vlády Sýrskej arabskej republiky A. Kásim so sprievodom.

6. – 8. októbra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola sovietska

vojenská delegácia vedená členom politického byra ÚV
SSSZ a ministrom obrany ZSSR maršalom ZSSR D. Usti-
novom.

14. – 17. októbra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí MoĽR M. Dügersüren.

10. – 12. novembra 
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola predsed-

níčka zväzovej výkonnej rady SFRJ M. Planincová.

29. novembra – 2. decembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí Nikaragujskej republiky M. ď Escoto.

9. – 10. decembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí PĽR S. Olszowski.
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17. – 20. januára  
– ČSSR navštívila delegácia Robotníckej strany – komu-

nistov Švédska, vedená členom politického byra
a tajomníkom ÚV I. Lööveom.

– ČSSR navštívila delegácia Jednotnej socialistickej strany
Západného Berlína, vedená jej predsedom H. Schmittom.

1. februára  
– Do ČSSR zavítal spolkový vicekancelár a minister zahra-

ničných vecí NSR Hans-Dietrich Genscher.

7. – 10. februára  
– Na návšteve v ČSSR bola delegácia Libanonskej komu-

nistickej strany vedená generálnym tajomníkom ÚV
strany G. Havím.

18. – 19. apríla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

výkonného výboru Organizácie pre oslobodenie Pales-
tíny J. Arafat.

23. – 24. mája  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

vlády Republiky Zimbabwe a predseda Afrického národ-
ného zväzu Zimbabwe (ZANU) R. Mugabe.

29. – 31. augusta  
– ČSSR navštívil generálny tajomník národného výkon-

ného výboru Komunistickej strany Írska M. O’ Riordan.

11. – 14. septembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Ekvádorskej republiky Luis Valencia Rodri-
guez.

3. – 6. októbra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka

a vládna delegácia Grenady, vedená predsedom politic-
kého byra strany Nové hnutie JEWEL a predsedom
vlády M. Bishopom.

10. – 11. októbra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

rady ministrov MĽR G. Lázár.

24. októbra  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol generálny

tajomník ústredného výboru SED a predseda Štátnej
rady NDR E. Honecker.
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10. novembra  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol prvý tajomník ÚV

MSRS J. Kádár.

22. – 25. novembra  
– Člen politického byra ÚV BKS a minister zahraničných

vecí BĽR P. Mladenov bol na oficiálnej priateľskej
návšteve v ČSSR.

4. – 7. decembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí Kubánskej republiky Isidoro Mal-
mierca Peoli.

15. decembra  
– Na návštevu ČSSR zavítal prezident Indickej republiky

Gjánií Z. Singh.
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25. januára  
– Na návštevu ČSSR pricestoval predseda vlády Kanady

P. Trudeau. 26. januára ho na Pražskom hrade prijal pre-
zident ČSSR G. Husák.

2. februára  
– Kanadský ministerský predseda P. Trudeau ukončil ofi-

ciálnu návštevu ČSSR.

20. – 25. februára  
– ČSSR navštívila dvojčlenná delegácia Švajčiarskej

strany práce.

21. – 26. marca  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol člen ÚV

Jemenskej socialistickej strany a minister zahraničných
vecí Jemenskej ľudovodemokratickej republiky A. Azíz
ad-Dalí.

26. – 29. marca  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

predsedníctva SFRJ M. Špiljak.

29. – 30. marca  
– ČSSR oficiálne navštívil spolkový minister zahraničných

vecí Rakúskej republiky E. Lanc.

26. – 28. apríla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol prezident

Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky S. Bendže-
díd so sprievodom. Generálny tajomník ÚV KSČ a prezi-

dent ČSSR G. Husák odovzdal alžírskemu prezidentovi
26. apríla na Pražskom hrade československý Rad Bie-
leho leva I. triedy s reťazou.

4. – 6. júna  
– ČSSR oficiálne navštívila stranícka a štátna delegácia

KĽDR vedená generálnym tajomníkom ÚV Kórejskej
strany práce a prezidentom KĽDR Kim Ir-senom.

11. – 18. júna  
– ČSSR oficiálne navštívila delegácia Komunistickej

strany Španielska vedená generálnym tajomníkom ÚV
strany I. Gailagom.

27. júna 
– Na krátku pracovnú návštevu ČSSR pricestoval člen

národného vedenia Sandinovského frontu národného
oslobodenia (FSLN), koordinátor riadiacej rady vlády
národnej obnovy Nikaragui D. Ortega.

2. – 4. júla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol predseda vlády Gréc-

kej republiky A. Papandreu.

17. – 20. septembra  
– ČSSR navštívila delegácia Portugalskej komunistickej

strany vedená jej generálnym tajomníkom A. Cunhalom.

11. – 16. októbra 
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka

a vládna delegácia Kambodžskej ľudovej republiky,
vedená členom politického byra ÚV Ľudovej revolučnej
strany Kambodže a predsedom rady ministrov Kambo-
džskej ľudovej republiky Chanom Sym.

14. – 16. októbra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Belgického kráľovstva Leo Tindemans.

15. – 20. októbra 
– ČSSR navštívila delegácia Palestínskej komunistickej

strany vedená členom politického byra ÚV PKS S. Naja-
bom.

29. – 31. októbra 
– Na návšteve v ČSSR bola delegácia Komunistickej

strany Grécka vedená jej generálnym tajomníkom
Ch. Florakisom.
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29. októbra – 1. novembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v CSSR bol minister

zahraničných vecí Zimbabwianskej republiky W. Mang-
wende.

15. – 18. novembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol predseda vlády Socia-

listickej republiky Barmský zväz U Maun Maun Kcha.

13. decembra  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol prvý

tajomník ÚV PZRS a predseda rady ministrov PĽR
W. Jaruzelski.

18. decembra  
– Vicekancelár a minister zahraničných vecí SRN Hans-

Dietrich Genscher pricestoval na trojdňovú návštevu
ČSSR.
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7. marca  
– Na krátkej pracovnej návšteve v Prahe bol člen politic-

kého byra a tajomník ÚV SED H. Axen, ktorého sprevá-
dzal vedúci oddelenia medzinárodných stykov ÚV SED
G. Sieber.

20. – 22. marca  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol predseda

rady ministrov NDR Willi Stoph.

6. – 7. mája  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bola delegácia

Nikaragujskej republiky, vedená prezidentom republiky,
členom národného vedenia Sandinovského frontu
národného oslobodenia D. Ortegom.

23. mája  
– Na oficiálnu návštevu ČSSR pricestoval minister zahra-

ničných vecí Francúzska R. Dumas.

26. – 29. mája  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí Madagaskarskej demokratickej repu-
bliky J.Bemananjara.

27. mája  
– Na pracovnú návštevu ČSSR pricestoval kandidát poli-

tického byra a tajomník ÚV Bulharskej komunistickej
strany G. Atanasov.

24. – 28. júna  
– ČSSR navštívila skupina francúzskych poslancov vedená

M. Ligotom.

8. – 10. júla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol tajomník

ľudového byra pre zahraničné styky Líbyjskej arabskej
ľudovej socialistickej džamahírije Alí Trikí.

14. – 16. augusta  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol námestník predsedu

vlády a minister zahraničných vecí Irackej republiky
T. Azíz.

10. – 11. septembra  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí MĽR P. Várkonyi.

16. – 17. septembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol predseda vlády Tuni-

skej republiky M. Mzalí.

19. septembra 
– Parlamentná delegácia Dánskeho kráľovstva, vedená

predsedom Folketingu S. Jakobsenom ukončila návštevu
ČSSR.

30. septembra  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol generálny

tajomník MSRS J. Kádár.

7. – 9. októbra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol prezident

Sýrskej arabskej republiky a generálny tajomník Socia-
listickej strany arabskej obrody Háfiz Asad.

16. – 19. októbra  
– Na návšteve v ČSSR bola delegácia Veľkého ľudového

churalu MoĽR. Viedol ju jeho predseda Bat-Očiryn
Altangerel.

31. októbra – 3. novembra  
– ČSSR navštívila delegácia Francúzskej komunistickej

strany vedená členom politického byra a tajomníkom
FKS G. Plissonnierom.

8. – 10. novembra  
– ČSSR navštívil predseda Sociálnodemokratickej strany

Nemecka (SPD) a predseda Socialistickej internacio-
nály W. Brandt so sprievodom.
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5. – 6. decembra  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol člen poli-

tického byra ÚV BKS a predseda rady ministrov BĽR
Griša Filipov.
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18. – 21. januára 
– ČSSR navštívila delegácia OOP vedená členom výkon-

ného výboru a vedúcim politického oddelenia Organizá-
cie pre oslobodenie Palestíny F. Kaddúmím.

31. januára  
– Prezident Rakúskej republiky R. Kirschläger pricestoval

do Bratislavy na oficiálnu návštevu ČSSR.

14. – 15. apríla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

rady ministrov PĽR Z. Messner.

19. mája  
– Na pracovnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

rady ministrov MĽR G. Lázár.

12. – 15. júna  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol námestník predsedu

vlády a minister zahraničných vecí Egyptskej arabskej
republiky A. Magíd.

Prvá polovica júna  
– ČSSR navštívila delegácia ÚV Komunistickej strany

Izraela vedená členom politického byra ÚV strany
E. Habíbim.

8. – 10. júla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Venezuelskej republiky Simón A. Consalvi.

5. – 6. septembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí PĽR M. Orzechowski.

10. – 14. septembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí Zjednotenej Tanzánijskej republiky
B. Mkapa.

20. – 24. októbra  
– ČSSR navštívila delegácia Komunistickej strany Špa-

nielska, vedená členom výkonného výboru a tajomní-
kom ÚV KSŠ S. Monterom.

27. – 30. novembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol člen Rady revoluč-

ného velenia, prvý podpredseda vlády Irackej republiky
T. Ramadán.
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4. – 5. februára  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol člen poli-

tického byra ÚV KSSZ a minister zahraničných vecí
ZSSR E. Ševardnadze.

7. marca  
– Na návštevu ČSSR pricestoval člen politického byra ÚV

Komunistickej strany Číny, člen Štátnej rady ČĽR
a minister zahraničných vecí ČĽR Wu Süe-čchien.

30. marca – 2. apríla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Indickej republiky N. Tivárí.

9. – 11. apríla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol generálny

tajomník ÚV KSSZ M. Gorbačov.

15. apríla  
– Na neoficiálnu návštevu ČSSR zavítal rakúsky spolkový

kancelár F. Vranitzky.

23. – 25. apríla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol prezident Fínskej

republiky M. Koivisto s manželkou a so sprievodom.

8. mája  
– Na oficiálnu návštevu ČSSR pricestoval generálny

tajomník Ligy arabských štátov Š. Klíbí.

11. mája  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol generálny

tajomník Rumunskej komunistickej strany a prezident
RSR N. Ceaus, escu.

16. – 19. mája  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Austrálie W. Hayden s manželkou.

18. mája  
– Na oficiálnu návštevu ČSSR pricestovala delegácia

Ľudového zhromaždenia Sýrskej arabskej republiky,
vedená jeho predsedom a členom sýrskeho regionál-
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neho vedenia Socialistickej strany arabskej obrody
(BAAS) M. Zuabím.

18. – 19. mája  
– ČSSR navštívil minister zahraničných vecí Afganskej

demokratickej republiky A. Vakíl.

20. – 22. mája  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Thajského kráľovstva, vrchný maršal letectva
S. Savetsila.

26. – 27. mája  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

zväzovej výkonnej rady SFRJ B. Mikulić.

11. – 14. júna  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol úradujúci

generálny tajomník ÚV Komunistickej strany Číny,
predseda vlády Čínskej ľudovej republiky Čao C’-jang.

17. – 20. júna  
– Na priateľskej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Zambijskej republiky L. Mwananshiku.

2. júla 
– Na oficiálnu návštevu do ČSSR pricestoval minister

zahraničných vecí Gréckej republiky K. Papulias.

8. júla  
– Na návštevu ČSSR pricestoval kráľ Španielska Juan Car-

los I. s manželkou kráľovnou Sofiou a sprievodom.

16. júla  
– Na oficiálnu návštevu ČSSR pricestoval spolkový vice-

kancelár a minister zahraničných vecí Rakúskej repu-
bliky A. Mock.

2. – 3. septembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Uruguajskej východnej republiky E. Iglesias.

10. – 13. novembra 
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola delegácia

Etiópskej ľudovodemokratickej republiky vedená gene-
rálnym tajomníkom ÚV Robotníckej strany Etiópie, pre-
zidentom EĽDR M. Mariamom.

26. novembra  
– Na pracovnú návštevu do ČSSR pricestoval vicekancelár

a spolkový minister zahraničných vecí Hans-Dietrich
Genscher.
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26. – 28. januára  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol kancelár Spolkovej

republiky Nemecko H. Kohl.

15. – 17. februára  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol kandidát

politického byra strany Front národného oslobodenia
a predseda vlády Alžírskej demokratickej ľudovej repu-
bliky A. Brahímí.

21. – 23. marca  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol člen poli-

tického výkonného výboru ÚV RKS a predseda vlády
RSR C. Dascalescu.

21. – 22. apríla 
– Minister zahraničných vecí Holandského kráľovstva

Hans van den Broek bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

16. mája  
– Na oficiálnu priateľskú návštevu ČSSR pricestovala dele-

gácia Ľudového zhromaždenia BĽR, vedená jeho predse-
dom, členom politického byra ÚV BKS S. Todorovom.

23. – 26. mája  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Bangladéšskej ľudovej republiky H. Čaudhrí.

25. – 29. mája  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol prezident Helénskej

republiky Ch. Sartzetakis s manželkou.

26. – 28. júna  
– ČSSR oficiálne navštívil spolkový kancelár Rakúskej

republiky F. Vranitzky.

27. júna 
– Na oficiálnu priateľskú návštevu ČSSR pricestoval pred-

seda Výkonného výboru Organizácie pre oslobodenie
Palestíny J. Arafat so sprievodom.

2. – 4. júla  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol predseda

rady ministrov MoĽR D. Sodnom.

4. – 9. júla  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol člen poli-

tického byra ÚV KSSZ a predseda rady ministrov ZSSR
N. Ryžkov.
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6. – 7. septembra  
– Na konzultáciách o problematike odzbrojenia bol

v Prahe osobitný poradca prezidenta USA a ministra
zahraničných vecí USA E. Rowny.

13. – 14. septembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol člen ÚV

Jemenskej socialistickej strany a minister zahraničných
vecí Jemenskej ľudovodemokratickej republiky Abdal
Azíz Ad-Dálí.

15. – 16. septembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol štátny minister zahra-

ničných vecí Francúzskej republiky R. Dumas.

20. – 22. septembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol prezident Indickej

republiky R.Vénkataráman s manželkou.

14. – 16. októbra  
– Na návšteve v ČSSR bol prvý námestník ministra zahra-

ničných vecí USA J. Whitehead.

30. októbra – 1. novembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka

a vládna delegácia Angolskej ľudovej republiky, vedená
predsedom MPLA – Strany práce a prezidentom Angol-
skej ľudovej republiky J. Eduardom dos Santosom.

2. – 6. decembra 
– ČSSR oficiálne navštívila delegácia Najvyššieho ľudo-

vého zhromaždenia KĽDR.

8. – 9. decembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol prezident Francúzskej

republiky F. Mitterrand, ktorý zdôraznil široký ohlas
československého reformného procesu roku 1968
vo Francúzsku. V priestoroch francúzskeho veľvysla-
nectva v Prahe sa stretol s niekoľkými „disidentmi“
(V. Havlom, J. Dienstbierom, P. Uhlom a inými).
9. decembra zavítal F. Mitterrand spolu s G. Husákom
do Bratislavy.
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9. – 12. januára 
– Na návšteve v ČSSR bol predseda poslaneckej skupiny

FDP v Spolkovom sneme NSR W. Mischnick.

17. – 19. januára  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bola stranícka

a vládna delegácia Jemenskej ľudovodemokratickej
republiky, vedená generálnym tajomníkom ÚV Jemen-
skej socialistickej strany Alím Bajdom.

1. februára  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol prvý tajom-

ník ÚV PZRS a predseda štátnej rady PĽR W. Jaruzelski.

15. februára  
– Na pracovnej priateľskej návšteve v ČSSR bol generálny

tajomník MSRS K. Grósz.

28. februára – 1. marca  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Dánskeho kráľovstva Uffe Ellemann-Jensen.

8. – 11. marca 
– Na pracovnej návšteve v ČSSR bol tajomník ÚV KSSZ

J. Ligačov.

17. – 18. marca 
– Na pracovnej návšteve v ČSSR bol predseda Výkonného

výboru OOP J. Arafat.

24. – 26. marca 
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Uruguajskej východnej republiky L. Tassana.

28. – 31. marca 
– ČSSR navštívil minister obrany Rakúskej republiky

R. Lichal.

6. – 8. apríla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Brazílskej federatívnej republiky Roberto
Costa de Abreu Sodré.

12. – 14. apríla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol predseda predsed-

níctva SFRJ R. Dizdarević so sprievodom. 13. apríla
popoludní pricestoval do Bratislavy.

19. – 20. apríla  
– Na pracovnej návšteve v ČSSR bol predseda Výkonného

výboru OOP a prezident Palestínskeho štátu J. Arafat.

3. mája 
– Na pracovnej priateľskej návšteve v ČSSR bol generálny

tajomník ÚV SED a predseda štátnej rady NDR
E. Honecker.
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4. – 7. mája 
– ČSSR oficiálne navštívila delegácia Národného zhro-

maždenia Afganskej republiky vedená Ch. Abávím.

11. – 13. mája 
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister obrany ZSSR

D. Jazov.

17. mája  
– Na jednodňovej priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR

bol generálny tajomník Rumunskej komunistickej strany
a prezident RSR Nicolae Ceaus, escu. Počas návštevy bol
v Prahe podpísaný Program ďalšieho prehlbovania
výrobnej kooperácie a špecializácie medzi ČSSR a RSR.

22. mája 
– Do Prahy pricestovala delegácia Pokrokovej strany pra-

cujúcich ľudu Cypru (AKEL), vedená generálnym tajom-
níkom strany D. Christofiasom.

24. mája  
– Na pracovnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

rady ministrov MĽR M. Németh, ktorý s predsedom vlády
ČSSR L. Adamcom hovoril o niektorých otázkach súvisia-
cich so sústavou vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.

6. – 7. júna  
– Na priateľskej pracovnej návšteve v ČSSR bol predseda

rady ministrov BĽR G. Atanasov.

22. – 24. júna  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol člen politického byra

ÚV Robotníckej strany Etiópie a minister zahraničných
vecí Etiópskej ľudovodemokratickej republiky B. Bajeh.

12. – 13. júla  
– ČSSR navštívil vicekancelár a minister zahraničných

vecí NSR Hans-Dietrich Genscher.

17. júla  
– Na dlhšiu priateľskú pracovnú návštevu ČSSR pricesto-

val predseda MPLA – Strany práce a prezident Angol-
skej ľudovej republiky José Eduardo dos Santos.
25. apríla sa angolský prezident stretol v Bratislave s čle-
nom predsedníctva ÚV KSČ, prvým tajomníkom ÚV
KSS I. Janákom.

20. júla
– Na pracovnej návšteve v ČSSR bol predseda Výkonného

výboru OOP a prezident Palestínskeho štátu J. Arafat.

21. – 25. júla  
– ČSSR navštívili vedúci predstavitelia nezávislých poľ-

ských odborov Solidarita.

10. – 13. augusta  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Kubánskej republiky Isidoro Malmierca Peoli.

29. augusta
– Na návštevu ČSSR pricestoval člen politického byra ÚV

KSSZ, predseda prezídia Najvyššieho sovietu RSFSR
V. Vorotnikov.

8. septembra  
– Na neoficiálnu pracovnú návštevu ČSSR pricestoval

generálny tajomník Pokrokového frontu seychelského
ľudu a prezident Seychelskej republiky F. René.

8. – 11. septembra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol minister

zahraničných vecí MoĽR C. Gombosüren.

18. septembra  
– Do ČSSR pricestovala delegácia parlamentnej skupiny

NSR-ČSSR vedená jej predsedom P. Glotzom.

23. septembra  
– Do ČSSR zavítal prvý tajomník ÚV PZRS M. Rakowski.

11. októbra  
– Predseda rady ministrov MĽR M. Németh so sprievo-

dom pricestoval na krátku pracovnú návštevu ČSSR. Cie-
ľom návštevy bolo prerokovať niektoré otázky súvisiaci
so sústavou vodných diel na Dunaji.

16. októbra  
– Pracovnú návštevu ČSSR ukončila námestníčka generál-

neho tajomníka OSN T. Paquetová-Sévignyová.
– Parlamentná delegácia Zimbabwianskej republiky

na čele s predsedom Poslaneckej snemovne a ministrom
spravodlivosti, právnych a parlamentných záležitosti E.
Munangagwom pricestovala na oficiálnu návštevu
ČSSR. 20. októbra zavítala zimbabwianska delegácia
na Slovensko.

18. – 19. októbra  
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol predseda

výkonného výboru OOP a prezident Palestínskeho štátu
J. Arafat. V rámci návštevy zavítal aj na Slovensko.
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26. októbra
– Do Bratislavy zavítal predseda rady ministrov MĽR

M. Németh. S predsedom vlády ČSSR L. Adamcom roko-
val o vodnom diele Gabčíkovo – Nagymaros. Maďarská
strana neprijala ani jednu z troch variant riešenia pred-
ložených československou stranou.

18. – 22. novembra  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Kostarickej republiky R. Nieto.

15. decembra  
– Na jednodňovú pracovnú návštevu ČSSR pricestoval

predseda Liberálnodemokratickej strany Nemecka, úra-
dujúci predseda štátnej rady NDR M. Gerlach so sprie-
vodom.

17. decembra  
– Prvý podpredseda vlády ČSSR J. Čarnogurský rokoval

v Bratislave s ministrom vedy a výskumu Rakúskej repu-
bliky E. Busekom.

28. – 30. decembra  
– Na súkromnej návšteve v ČSSR bol na pozvanie Občan-

ského fóra prezident Portugalskej republiky M. Soares.
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16. januára
– Delegácia Chilskej republiky zložená z generálneho ria-

diteľa pre zahraničnú politiku ministerstva zahranič-
ných vecí Chile L. Wintera a z generálneho riaditeľa
ministerstva zahraničných vecí Chile pre hospodárske
medzinárodné styky M. Casanuovu odletela z návštevy
ČSSR do Bukurešti.

21. januára
– Na návštevu ČSSR priletel prvý námestník predsedu

izraelskej vlády, minister financií a predseda Izraelskej
strany práce Š. Peres so sprievodom.

2. februára
– Na návštevu ČSSR pricestoval dalajláma Tibetu.

6. februára
– Na návštevu ČSSR pricestoval minister zahraničných

vecí USA J. Baker.
– Na poldňovej pracovnej návšteve v ČSSR bol predseda

rady ministrov NDR H. Modrow.

7. februára
– Na pracovnú návštevu do ČSSR priletela delegácia Fran-

cúzskej komunistickej strany vedená členom politic-
kého byra a tajomníkom ÚV M. Gremetzom.

8. – 10. februára 
– Na prvej oficiálnej návšteve v Prahe bol izraaelský

minister zahraničných vecí M. Arens.

Druhá februárová dekáda
– Na návšteve v ČSSR bola delegácia Pokrokovej strany

pracujúceho ľudu Cypru (AKEL).

27. februára
– Na návštevu ČSSR pricestoval štátny minister zahranič-

ných vecí a záležitostí Spojeného kráľovstva Veľkej Bri-
tánie a Severného Írska W. Waldegrave.

28. februára
– Po druhý raz v priebehu troch necelých štyroch mesia-

cov priletel do Prahy prezident Svetového židovského
kongresu E. Bronfman.

7. marca
– Do ČSSR zavítal spolkový minister zahraničných vecí

Rakúskej republiky A. Mock s manželkou.

15. marca
– Na jednodňovej oficiálnej návšteve v Prahe bol prezi-

dent SRN R. von Weizsäcker.

29. marca
– Bol prijatý ústavný zákon o zmene názvu Československá

socialistická republika na názov Česko-slovenská federa-
tívna republika.

12. apríla
– Na trojdňovú oficiálnu návštevu ČSFR zavítal predseda

Výkonného výboru OOP a palestínsky prezident J. Ara-
fat. Počas pobytu v ČSFR ho prijal prezident republiky
V. Havel, predseda vlády ČSFR M. Čalfa i ďalší vedúci
činitelia ČSFR.

21. apríla
– Na návštevu ČSFR zavítal pápež Ján Pavol II.

29. apríla
– Bol prijatý ústavný zákon o zmene názvu Česko-slo-

venská federatívna republika na názov Česká a Slovenská
federatívna republika.
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14. mája  
– Na trojdňovú oficiálnu návštevu ČSFR zavítal predseda

Socialistickej internacionály a čestný predseda Sociálno-
demokratickej strany Nemecka W. Brandt.

– Na Slovensko zavítala významná predstaviteľka kresťan-
ského života, nositeľka Nobelovej ceny mieru Matka
Terézia z Kalkaty,.

16. mája  
– Prahu navštívil americký astronaut J. Irwin.

18. mája  
– Na návštevu ČSFR zavítal predseda vlády Islandskej

republiky S. Hermannsson. 19. mája pricestoval na Slo-
vensko.

25. mája
– Na návštevu ČSFR zavítal predseda Výboru pre vonkaj-

šie ekonomické vzťahy Európskeho parlamentu
Willy de Clerq.

30. mája 
– Na návštevu Prahy priletel predseda Najvyššej rady

Litovskej republiky V. Landsbergis.

16. júna 
– Brno navštívil syn posledného rakúskeho cisára, pred-

seda Paneurópskej únie a poslanec Európskeho parla-
mentu v Štrasburgu O. Habsburg.

17. júna
– Na súkromnú študijnú návštevu ČSFR priletel korunný

princ Belgického kráľovstva Philippe.

25. júna  
– Na trojdňovú oficiálnu návštevu ČSFR pricestoval

do Prahy minister obrany Španielska N. Serra.

12. júla
– Na oficiálnu pracovnú návštevu do ČSSR pricestoval

prezident Maďarskej republiky A. Göncz.

Tretia júlová dekáda
– Na návšteve v ČSFR bol minister zahraničných vecí Veľ-

kej Británie D. Hurd, ktorý v rámci návštevy zavítal aj
na Slovensko.

27. augusta
– Na oficiálnu návštevu ČSFR pricestoval minister zahra-

ničných vecí Maďarskej republiky G. Jeszenszky.

11. – 14. septembra 
– Na návšteve v ČSSR bola delegácia Republiky Chile

vedená námestníkom ministra zahraničných vecí E. Car-
reňom.

12. septembra
– Na oficiálnu návštevu ČSFR zavítal prezident Francúz-

skej republiky F. Mitterrand. V rámci návštevy pricesto-
val aj na Slovensko.

14. septembra
– Na dvojdňovú návštevu ČSFR priletela predsedníčka

vlády Litovskej republiky K. Prunskieneová. Na záver
návštevy zavítala aj do Bratislavy.

15. septembra
– Na krátke pracovné rokovanie priletel do Prahy minister

dopravy Talianskej republiky C. Bernini.

16. septembra
– Na oficiálnu dvojdňovú návštevu ČSFR pricestovala

predsedníčka vlády Veľkej Británie M. Thatcherová,
ktorá v rámci návštevy zavítala aj na Slovensko.

17. septembra
– Do Prahy priletel pápežský nuncius v ČSFR G. Coppa.

20. septembra  
– Na oficiálnu návštevu ČSFR zavítal predseda komisie

Európskych spoločenstiev J. Delors.

25. septembra
– Do ČSFR zavítala belgická ekonomická misia vedená

bratom belgického kráľa princom Albertom a minis-
trom zahraničného obchodu R. Urbainom.

26. septembra
– Na oficiálnu návštevu ČSFR pricestoval minister národ-

nej obrany Poľskej republiky P. Kolodziejczyk.

27. septembra  
– Na trojdňovú oficiálnu návštevu ČSFR priletel minister

zahraničného obchodu a hospodárstva ČĽR Čeng
Tchuo-ping.

1. októbra
– Na dvojdňovú oficiálnu návštevu ČSFR zavítal prezi-

dent Brazílskej federatívnej republiky F. Color.
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10. októbra  
– Na dvojdňovú oficiálnu návštevu ČSFR zavítal podpred-

seda vlády a minister zahraničných vecí Luxembur-
ského veľkovojvodstva J. Poos.

18. októbra
– Na Slovensko pricestovali členovia Výboru pre nečlenské

krajiny Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

2. novembra
– Na niekoľkohodinovú návštevu ČSFR pricestoval

nemecký spolkový vicekancelár, minister zahraničných
vecí SRN Hans-Dietrich Genscher.

9. novembra
– Najvyšší predstaviteľ francúzskej emisnej banky, guver-

nér Banque de France J. de Larosière dostal možnosť
(a príležitosť), aby sa v Štátnej banke ČSFR „oboznámil
s podstatou česko-slovenskej menovej politiky“.

13. novembra
– Na súkromnú návštevu ČSFR pricestoval minister

zahraničných vecí Juhoafrickej republiky R. Botha.
V rámci návštevy nakrátko zavítal aj do Bratislavy.

19 9 1

4. februára
– Na oficiálnu priateľskú návštevu ČSFR pricestoval prezi-

dent Bulharskej republiky Ž. Želev. Rokoval s preziden-
tom republiky V. Havlom a stretol sa aj s predsedom
vlády M. Čalfom, s predsedom NZ ČSFR A. Dubčekom
a s ďalšími vedúcimi politickými činiteľmi ČSFR.

17. februára
– Na návštevu ČSFR pricestovala prezidentka Nikaraguj-

skej republiky V. Barriosová-Chamorrová. Počas návštevy
sa v Prahe stretla s predsedom vlády ČSFR M. Čalfom,
s podpredsedom federálnej vlády J. Čarnogurským,
s predsedom SNR F. Mikloškom, s predsedom českej
vlády P. Pithartom i s ďalšími čs. politickými činiteľmi.

12. marca
– Na oficiálnu priateľskú návštevu ČSFR zavítal predseda

vlády Talianskej republiky G. Andreotti.

11. apríla
– Na oficiálnu návštevu ČSFR pricestoval predseda vlády

Írskej republiky Ch. J. Haughey.
– Na trojdňovú návštevu ČSFR zavítal minister zahranič-

ných vecí SRN Hans-Dietrich Genscher. Počas návštevy

sa stretol s premiérom ČSFR M. Čalfom, s ministrom
zahraničných vecí J. Dienstbierom, s kardinálom
F. Tomáškom, s novým pražským arcibiskupom
M. Vlkom i s ďalšimi vedúcimi čs. politickými a verej-
nými činiteľmi. Prezident republiky V. Havel zrušil kvôli
chrípkovému ochoreniu prijatie Hansa-Dietricha Gen-
schera na Pražskom hrade a prijal ho na krátky rozhovor
vo svojom byte na Rašínovom nábreží.

6. mája
– Do ČSFR zavítal následník britského trónu princ Char-

les s manželkou princeznou Dianou. V deň príchodu ich
v Brožíkovej sieni Pražského hradu prijal prezident
republiky V. Havel s manželkou.

13. mája
– Na trojdňovú oficiálnu návštevu ČSFR pricestoval pred-

seda Najvyššieho sovietu RSFSR B. Jeľcin. V deň prí-
chodu sa stretol s prezidentom republiky V. Havlom,
s predsedom NZ ČSFR A. Dubčekom i ďalšími vysokými
čs. politickými činiteľmi.

31. mája – 4. júna 
– Na návšteve v ČSFR bola vládna obchodná delegácia

ČĽR vedená ministrom zahraničného obchodu a hospo-
dárskych stykov Li Lan-čchingom.

6. júna
– Do ČSFR zavítal viceprezident USA Dan Quayle. V deň

príchodu ho na Pražskom hrade prijal prijal prezident
republiky V. Havel. D. Quayle sa počas pobytu v Prahe
stretol aj premiérom ČSFR M. Čalfom, s predsedom NZ
ČSFR A. Dubčekom a s ďalšími politickými činiteľmi
ČSFR.

2. júla 
– Na oficiálnu návštevu ČSFR zavítal prezident Spoje-

ných štátov mexických C. Salinas de Gortari.

Koniec druhej augustovej  dekády
– Na súkromnej návšteve v ČSFR bol spolkový kancelár

Rakúskej republiky F. Vranitzky.

16. septembra  
– Na návštevu ČSFR pricestoval prezident Poľskej repu-

bliky Lech Walęsa.

20. septembra 
– Pri príležitosti návštevy prezidenta Tureckej republiky

v ČSFR Turguta Özala sa na Pražskom hrade konala tla-
čová konferencia prezidentov oboch štátov.
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27. septembra
– Jacob Rotschild, ktorý bol na návšteve v ČSFR, navštívil

Ostravu a Vítkovice. Rotschildovci vlastnili vítkovické
železiarne od r. 1843 do druhej svetovej vojny. Po vojne
sa čs. vláda s nimi finančne vyrovnala.

2. októbra
– Na oficiálnu návštevu ČSFR pricestoval minister zahra-

ničných vecí ZSSR B. Pankin. Bola to po pätnástich
rokoch prvá návšteva tohto druhu v Československu.
Pankinovi predchodcovia Bessmertnych a Ševardnadze
boli v Československu len ako členovia delegácií.

7. októbra
– Na päťdňovú oficiálnu návštevu ČSFR zavítal prezident

SRN R. von Weizsäcker. Počas návštevy ho Prahe prijal
prezident republiky V. Havel, premiér M. Čalfa a pred-
seda NZ ČSFR A. Dubček.

11. októbra
– Na krátku návštevu ČSFR zavítala ministerská predsed-

níčka Nórskeho kráľovstva G. H. Brundtlandová, ktorá
sa v Prahe stretla s predsedom vlády ČSFR M. Čalfom.

14. októbra 
– Na jednotýždňovú štátnu návštevu ČSFR zavítal prezi-

dent Štátu Izrael Ch.Herzog s manželkou.
– Na dvojdňovú návštevu Prahy pricestoval starosta Petro-

hradu A. Sobčak s manželkou.

15. októbra  
– Izraelský prezident Ch. Herzog predniesol prejav vo FZ

ČSFR.

11. novembra
– Na dvojdňovú oficiálnu návštevu ČSFR pricestoval pred-

seda vlády Španielskeho kráľovstva F. González. Počas
návštevy rokoval s premiérom ČSFR M. Čalfom a stretol
sa s predsedom NZ ČSFR A. Dubčekom i ďalšími pred-
staviteľmi politického života v ČSFR.

10. decembra
– Na dvojdňovú pracovnú návštevu ČSFR pricestoval

minister obrany USA R. Cheney.

19 9 2

6. februára
– Na návštevu Prahy zavítal prezident Juhoafrickej repu-

bliky F. de Klerk.

27. – 28. februára 
– Na oficiálnej návšteve v ČSFR bol kancelár Spolkovej

republiky Nemecko H. Kohl. V rámci návštevy zavítal aj
do Bratislavy, kde rokoval s predsedom vlády SR J. Čar-
nogurským a s predsedom SNR F. Mikloškom.

26. mája
– Na návštevu ČSFR pricestoval britský premiér J. Major

s manželkou. V rámci návštevy zavítal aj do Bratislavy,
kde sa stretol s predsedom federálnej vlády M. Čalfom,
s predsedom vlády SR J. Čarnogurským a s predsedom
SNR F. Mikloškom.

20. júla
– Predseda zboru náčelníkov amerických ozbrojených síl

generál Colin L. Powell pricestoval v rámci svojej
návštevy ČSFR na jednodňovú návštevu Slovenska.

2. septembra
– Šéf maďarskej diplomacie G. Jeszenszky pricestoval

na jednodňovú návštevu do Bratislavy.

18. októbra  
– Na päťdňovú návštevu ČSFR pricestovala predsedníčka

stavovskej rady švajčiarskeho parlamentu J. Meierová.
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22. marca
– Prezident republiky E. Beneš prijal v Moskve poľského

veľvyslanca v ZSSR Z. Modzełevského.

29. mája
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

redaktora sovietskeho časopisu Krasnaja zvezda
I. Gablova.

21. júna
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska v ČSR Ph. Nicholsa (pri československej exilo-
vej vláde v Londýne bol akreditovaný od 1. júla 1942).

22. júna
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Poľskej republiky v ČSR S. Wierbłowského,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

4. júla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

chargé ď affaires Francúzskej republiky v ČSR L. Kellera,
ktorý bol dočasným šéfom francúzskeho zastupiteľ-
ského úradu v ČSR 

9. júla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Národnej federatívnej republiky Juhoslávie
v ČSR D. Černeja, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

12. júla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca ZSSR v ČSR V. Zorina s manželkou.

13. júla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

47-člennú delegáciu Slovákov z Maďarska, Rumunska
a Juhoslávie.

14. júla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vedúceho francúzskej vojenskej delegácie generála Ph.

Leclerca, ktorý do ČSR zavítal pri príležitosti francúz-
skeho štátneho sviatku. Generála Leclerca vyznamenal
čs. radom Bieleho leva s mečmi a Československým
vojenským krížom z roku 1939. Prijatia sa z francúzskej
strany zúčastnili i niekoľkí ďalší francúzski dôstojníci
vrátane veliteľa francúzskych bojovníkov v SNP G. de
Lannuriena.

20. júla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

prvého veľvyslanca USA v oslobodenej ČSR L. Stein-
hardta, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

25. júla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v ČSR Ph. Nicholsa.

27. júla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

amerických generálov E. Harmona a G. Pattona.

31. júla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Švédskeho kráľovstva v ČSR T. Hammarströma,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

1. augusta
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca USA v ČSR L. Steinhardta.

7. augusta
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Švajčiarskej konfederácie v ČSR L. Girardeta,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny..

17. augusta
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

skupinu členov amerického Kongresu.

8. septembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

chargé ď affaires Talianska v ČSR G. Guidottiho.
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12. septembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

delegáciu organizácie UNRRA.

17. septembra 
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

francúzskeho ministra s osobitným poslaním H. Fre-
nayho.

22. septembra 
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

britského poľného maršala B. Montgomeryho, ktorého
dekoroval Zlatou hviezdou čs. vojenského radu Bieleho
leva za víťazstvo, čs. radom Bieleho leva I. triedy a Česko-
slovenským vojenským krížom z roku 1939.

25. septembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Národnej federatívnej republiky Juhoslávie
v ČSR D. Černeja.

26. septembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca ZSSR v ČSR V. Zorina, ktorému odovzdal čs.
vyznamenanie rad Bieleho leva I. triedy.

11. októbra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

amerického generála D. Eisenhowera.

24. októbra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

bývalého náčelníka Francúzskej vojenskej misie v ČSR
generála L. Fauchera.

31. októbra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca USA v ČSR L. Steinhardta.

17. novembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

sovietskeho generála A. Žadova.

22. novembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca ZSSR v ČSR V. Zorina.

23. novembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

zástupcu ľudového komisára zahraničných vecí ZSSR
A. Vyšinského.

3. decembra
– Prezident republiky prijal na Pražskom hrade chargé

d’affaires Francúzskej republiky v ČSR L. Kellera.

4. decembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

prvého veľvyslanca Francúzskej republiky v oslobodenej
ČSR M. Dejeana, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

19. decembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v ČSR Ph. Nicholsa s manželkou.

22. decembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

chargé ď affaires Vatikánu v ČSR Mons. R. Forniho.

19 4 6

10. januára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

nového vyslanca Holandského kráľovstva v ČSR
A. Merensa, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

12. januára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSR M. Dejeana.

24. januára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

dopisovateľa novín Daily Express S. Delmera.

29. januára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

nového vyslanca Dánskeho kráľovstva v ČSR P. de Tre-
schowa, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

7. februára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

nového vyslanca Bulharska v ČSR S. Simova, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

20. februára 
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

britského poľného maršala A. Brooka, ktorého vyzna-
menal Zlatou hviezdou čs. vojenského radu Bieleho leva
„Za víťazstvo“ a Československým vojnovým krížom
z roku 1939.
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26. februára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Belgického kráľovstva v ČSR M. Jaspara.

8. marca
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

juhoslovanského generála Č. Velebita, ktorý pricestoval
na návštevu ČSR.

21. marca
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

maršala J. Broza-Tita, ktorý v uvedený deň pricestoval
na návštevu ČSR.

23. marca
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

francúzskeho ministra informácií G. Defferra.

27. marca
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Chilskej republiky v ČSR M. Figueroa, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

29. marca
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca ZSSR v ČSR V. Zorina a delegáciu soviet-
skych atlétov.

4. apríla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Rumunska v ČSR H. Grigoreska, ktorý mu odo-
vzdal svoje poverovacie listiny.

5. apríla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Peruánskej republiky v ČSR G. Ulloa, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň prijal
aj chargé ď affaires Vatikánu Mons. R. Forniho.

10. apríla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

delegáciu Slovákov z Maďarska.

29. apríla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v ČSR Ph. Nicholsa.

2. mája
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

nového vyslanca Tureckej republiky v ČSR F. Hozara,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

3. mája
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

predsedu poradného zboru znalcov Organizácie spoje-
ných národov E. B. Biddla.

7. mája
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Národnej federatívnej republiky Juhoslávie
v ČSR D. Černeja, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

16. mája
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

v nástupnej audiencii vyslanca Spojených štátov mexic-
kých v ČSR M. Negriho a vyslanca Talianska v ČSR A. de
Tacoliho.

17. mája
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSR M. Dejeana.

23. mája
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v ČSR Ph. Nicholsa.

6. júna
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Brazílskej federatívnej republiky v ČSR
D. Coimbru, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

18. júna
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

v nástupnej audiencii pápežského internuncia v ČSR
X. Rittera.

28. júna
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSR M. Dejeana.

11. augusta
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

generálneho riaditeľa organizácie UNRRA F. La Guar-
diu, ktorému odovzdal najvyššie čs. vyznamenanie rad
Bieleho leva I. triedy.

13. augusta
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

zástupcov amerického Červeného kríža.
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19. augusta
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSR M. Dejeana.

2. septembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

poslanca dánskeho parlamentu K. Bögholma.

4. septembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Švédskeho kráľovstva v ČSR T. Hammarströma.

6. septembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Islandskej republiky v ČSR P. Benediktssona.

3. októbra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

delegáciu labouristických členov britského parlamentu,
ktorí boli na návšteve v ČSR.

4. októbra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

bývalého poslanca čs. parlamentu A. Goldsteina z Tel-
Avivu, ktorý „mu vysvetlil politickú situáciu v Palestíne.“

5. októbra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

šéfa sovietskej prokuratúry a sovietskeho hlavného
žalobcu na norimberskom tribunále A. Rudenka.

15. októbra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca ZSSR v ČSR V. Zorina.

17. októbra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

delegáciu juhoslovanského speváckeho združenia
„Kolo“. V ten istý deň prijal aj veľvyslanca Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v ČSR Ph.
Nicholsa.

25. októbra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

pápežského internuncia v ČSR X. Rittera.

27. októbra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

delegáciu Najvyššieho sovietu ZSSR.

28. októbra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

členov pražského diplomatického zboru.

13. novembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Rumunska v ČSR H. Grigoreska.

22. novembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

chargé ď affaires Egypta v ČSR A. Hakkiho.

28. novembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Španielskej republiky v ČSR M. G. de Miranda,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

4. decembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

náčelníka juhoslovanského hlavného štábu generála
K. Popovića.

5. decembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Iránu v ČSR T. Nabavyho.

19. decembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

pápežského internuncia v ČSR X. Rittera. V ten istý deň
prijal aj veľvyslanca USA v ČSR L. Steinhardta.

20. decembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v ČSR Ph. Nicholsa.
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1. januára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca ZSSR v ČSR V. Zorina.

8. januára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Číny v ČSR Lone Lianga, ktorý mu odovzdal
svoje poverovacie listiny.

9. januára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

zmocnenca rakúskej vlády v ČSR A. Vollgrubera.
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17. januára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca USA v ČSR L. Steinhardta.

31. januára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSR M. Dejeana.

4. februára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Talianska v ČSR A. de Tacoliho.

19. februára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSR M. Dejeana.

27. februára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

nového vyslanca Belgického kráľovstva v ČSR H. Cartona
de Wiarta, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

7. marca
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Belgického kráľovstva
P. Spaaka, ktorý bol na návšteve v ČSR.

18. marca
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

francúzskeho politika Ch. Tillona.

20. marca
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Rakúskej republiky v ČSR A. Rottera. Medzi
ČSR a Rakúskom boli tým po deviatich rokoch obno-
vené riadne diplomatické styky.

1. apríla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Poľskej republiky v ČSR S. Wierbłowského,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý
deň prijal prezident republiky aj vyslanca Kolumbijskej
republiky v ČSR P. Navarru, ktorý mu odovzdal svoje
poverovacie listiny.

2. apríla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca USA v ČSR L. Steinhardta.

14. apríla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

francúzskeho žurnalistu Pertinaxa.

16. apríla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

pápežského internuncia v ČSR Mons. R. Forniho.

23. apríla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca ZSSR v ČSR V. Zorina. V ten istý deň prijal
prezident republiky na Pražskom hrade aj generálneho
riaditeľa organizácie UNRRA L. Rooksa, ktorý bol
na návšteve v ČSR.

29. apríla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

delegáciu konferencie Svetového židovského kongresu.

6. mája
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

britského poslanca J. Lewisa.

7. mája
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

poslanca britského parlamentu H. Molsona.

16. mája
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Argentínskej republiky v ČSR R. Labougla,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

25. mája
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

dánskeho princa Axela, ktorý bol na návšteve v Česko-
slovensku.

3. júna
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

sovietskeho hudobného skladateľa a dirigenta D. Šosta-
koviča.

7. júna
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Národnej federatívnej republiky Juhoslávie
v ČSR D. Černeja.

16. júna
Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade
britského ministra letectva Ph. Bakera.

19. júna
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSR M. Dejeana.
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25. júna
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

námestníka ministerského predsedu Maďarskej repu-
bliky H. Rákosiho.

26. júna
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

pápežského internuncia v ČSR X. Rittera. V ten istý deň
prijal prezident republiky aj veľvyslanca Spojeného krá-
ľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v ČSR
Ph. Nicholsa a zástupcu britského veľvyslanca v ZSSR
F. Robertsa.

4. júla
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

ministerského predsedu Poľskej republiky J. Cyrankie-
wicza.

3. septembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal v Sezimovom Ústí

rumunskú vládnu delegáciu.

12. septembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Ekvádorskej republiky v ČSR R. Jacome-Mos-
cosu, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten
istý deň odovzdal prezidentovi republiky poverovacie
listiny aj vyslanec Fínskej republiky v ČSR E. Palin
a vyslanec Švédskeho kráľovstva v ČSR Otto W. Winther.

21. októbra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Poľskej republiky v ČSR S. Wierbłowského
v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej misie.

22. októbra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Egypta v ČSR A. Hakkiho, ktorý mu odovzdal
svoje poverovacie listiny. V ten istý deň odovzdal pove-
rovacie listiny prezidentovi republiky aj vyslanec Vene-
zuelskej republiky v ČSR M. Dagnino.

29. októbra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

arcibiskupa z Yorku rev. Garbettea a veľvyslanca Spoje-
ného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v ČSR
Ph. Nicholsa.

18. novembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSR I. Smitha-Kiel-

landa. V ten istý deň prijal prezident republiky aj veľvy-
slanca Francúzskej republiky v ČSR M. Dejeana.

19. novembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca USA v ČSR L. Steinhardta.

20. novembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

pápežského internuncia v ČSR X. Rittera a veľvyslanca
USA v ČSR L. Steinhardta.

9. decembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v ČSR Ph. Nicholsa s manželkou.

23. decembra
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca ZSSR v ČSR V. Zorina. V ten istý deň prijal
prezident republiky aj vyslanca Maďarskej republiky
v ČSR E. Bolgára, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.
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– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade
veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSR M. Dejeana.

16. januára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

nového vyslanca Kolumbijskej republiky v ČSR A. Casa-
bianku (so sídlom v Štokholme), ktorý mu odovzdal
svoje poverovacie listiny.

22. januára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

pápežského internuncia v ČSR Mons. X. Rittera.

23. januára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

vyslanca Tureckej republiky v ČSR F. Hozara.

24. januára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska v ČSR P. Dixona, ktorý mu odo-
vzdal svoje poverovacie listiny.
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27. januára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

generálneho tajomníka OSN Trygve Lie-ho.

13. februára
– Prezident ČSR E. Beneš prijal na Pražskom hrade

v nástupnej audiencii nového veľvyslanca Rumunska
v ČSR T. Ioneska.

18. februára
– Prezident republiky E. Beneš prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Z. Modze-
łewského. V ten istý deň prijal prezident republiky aj
ministra zahraničných vecí NFRJ S. Simića.

9. marca
– Prezident republiky E. Beneš prijal v Sezimovom Ústí

nového veľvyslanca Poľskej republiky ČSR J. Ołszew-
ského, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

1. apríla
– Prezident republiky E. Beneš prijal v Sezimovom Ústí

nového veľvyslanca ZSSR v ČSR M. Silina, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

24. apríla
– Prezident republiky E. Beneš prijal v Sezimovom Ústí

predsedu vlády BĽR G. Dimitrova a námestníka pred-
sedu vlády a ministra zahraničných vecí BĽR V. Kola-
rova, ktorí boli na návšteve v ČSR.

2. júna
– Edvard Beneš abdikoval z funkcie prezidenta ČSR

(verejnosti bolo rozhodnutie oznámené 7. júna).

14. júna
– Za prezidenta ČSR bol zvolený K. Gottwald.

18. júna
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca FĽRJ v ČSR M. Stilinovića,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

17. júla
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Venezuelskej republiky v ČSR
L. Monsantu.

28. júla
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade námestníka ministra zahraničných vecí ZSSR
A. Vyšinského, ktorý sa v Prahe zastavil na ceste do Bele-

hradu, kde viedol sovietsku delegáciu na konferencii
o režime plavby na Dunaji.

– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom
hrade veľvyslanca Bulharska v ČSR N. Nikolajeva, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň pri-
jal prezident republiky v nástupnej audiencii aj vyslanca
Štátu Izrael v ČSR E. Avriela-Ueberalla.

12. novembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Brazílskej federatívnej republiky
v ČSR E. L. Fraga de Castra, ktorý mu odovzdal svoje
poverovacie listiny. V ten istý deň odovzdal prezidentovi
republiky poverovacie listiny aj nový vyslanec Rakúskej
republiky v ČSR A. Rotter.

30. novembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Talianskej republiky v ČSR
F. Vanni ď Archirafiho, ktorý mu odovzdal svoje povero-
vacie listiny.

8. decembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Švajčiarskej konfederácie v ČSR
R. Hohla, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj veľvyslanec Indie v ČSR N. Raghavan.

9. decembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade M. Źymierského, vedúceho vojenskej delegácie
Poľskej republiky, ktorá bola na návšteve v ČSR.

22. decembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSR
A. Bryna, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový vyslanec Rakúskej republiky v ČSR
R. Seemann.

19 4 9

1. januára
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade doyena pražského diplomatického zboru, veľvy-
slanca Francúzskej republiky v ČSR M. Dejeana.
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5. januára
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca USA v ČSR J. Jacobsa, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň odo-
vzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky aj nový
vyslanec Spojených štátov mexických v ČSR F. Mariscal.

22. januára
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade 17-člennú delegáciu výkonného výboru Medziná-
rodného zväzu študentstva, ktorý zasadal v Prahe.

27. januára
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade vyslanca MĽR v ČSR E. Bolgára.

16. februára
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade veľvyslanca BĽR v ČSR N. Nikolajeva. V ten istý
deň prijal prezident republiky aj generálneho tajomníka
SOF L. Saillanta, ktorý krátko predtým pricestoval
na návštevu ČSR.

18. februára
– Prezident republiky K. Gottwald s manželkou prijal

na Pražskom hrade veľvyslanca Poľskej republiky v ČSR
J. Olszewského s manželkou.

7. marca
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Poľskej republiky v ČSR
L. Borkowicza, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny. V ten istý deň odovzdal prezidentovi republiky
poverovacie listiny aj nový veľvyslanec RĽR v ČSR D.
Ionescu.

11. marca
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade ministra spravodlivosti Poľskej republiky
H. Światkowského, ktorý bol na návšteve v ČSR.

25. marca
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade vyslanca AĽR v ČSR Z. Dibra, ktorý mu odovzdal
svoje poverovacie listiny.

6. apríla
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom hrade

nového vyslanca Egypta v ČSR El Saida Matara, M. M.,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

17. júna
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Argentínskej republiky v ČSR
J. Moneta, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

3. augusta
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca MĽR v ČSR Á. Szkladána, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

6. októbra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal v Lánoch pred-

staviteľov sovietskej a poľskej vojenskej delegácie, ktorí
sa zúčastnili osláv 5. výročia bojov o Duklu.

25. októbra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal v Lánoch delegá-

ciu mládeže ČĽR, ktorá bola na návšteve v ČSR.

8. novembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca USA v ČSR E. Briggsa, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

24. novembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade delegáciu Komisie pre oslavy narodenín generalis-
sima J. Stalina.

30. novembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSR M. Dejeana.

12. decembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade šéfa diplomatickej misie NDR v ČSR F. Grossa.

23. decembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Holandského kráľovstva v ČSR
W. van Tetsa, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

19 5 0

1. februára
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSR
J. Rivièra, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
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6. apríla
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Poľskej republiky v ČSR
W. Grosza, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

10. mája
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v ČSR P. Dixona.

6. júna
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Indickej republiky v ČSR N. Raghavana.

6. júla
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Štátu Izrael v ČSR S. Eliashiva,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky
aj nový veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska v ČSR Ph. Broadmead.

13. júla
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca MĽR v ČSR J. Boldoczkiho, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň
odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky aj
nový vyslanec Tureckej republiky v ČSR S. Arbel.

29. augusta
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Venezuelskej republiky v ČSR
E. Martureta, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový vyslanec Rakúskej republiky
v ČSR M. Falser.

13. septembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca ČĽR v ČSR Tan Ši-lina, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

21. októbra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom hrade

námestníka predsedu rady ministrov ZSSR V. Molotova,
ktorý bol vedúcim sovietskej delegácie na pražskej konfe-
rencii ôsmich socialistických krajín venovanej rozličným
aspektom problematiky nemeckej otázky.

21. novembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Fínskej republiky v ČSR R. Nume-
lina, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

19 5 1

8. januára
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca AĽR v ČSR H. Budu, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

4. mája
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca RĽR v ČSR S. Cleju, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

29. mája
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Iránu v ČSR H. Zandjaniho,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky
aj nový vyslanec Islandskej republiky v ČSR S. Thord-
varsson.

12. júla
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Štátu Izrael v ČSR A. Kubovyho,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky
aj nový vyslanec Švédskeho kráľovstva v ČSR S. Allard.

13. septembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Dánskeho kráľovstva v ČSR
K. Eskelunda, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

5. októbra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade delegáciu Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády
vedenú admirálom Liu Tao-šinom.

23. októbra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade prezidenta NDR W. Piecka, ktorý zavítal
na návštevu ČSR.
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16. novembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca ZSSR v ČSR A. Lavrentjeva,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

7. decembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Brazílskej federatívnej republiky
v ČSR A. de Segada Machadu Guimaraesa, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

19 5 2

– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom
hrade vládnu delegáciu ZSSR, ktorá sa zúčastnila osláv
7. výročia oslobodenia ČSR Sovietskou armádou.

6. júna 
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Talianskej republiky v ČSR
A. Assettatiho ď Amelia, ktorý mu odovzdal svoje pove-
rovacie listiny.

27. júna
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade delegáciu sovietskeho Komsomolu, ktorá bola
na návšteve v ČSR.

10. júla
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca ZSSR v ČSR A. Bogotova,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky
aj nový veľvyslanec Francúzskej republiky v ČSR D. Levi.

22. júla
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Spojených štátov mexických
v ČSR J. V. Marroquina, ktorý mu odovzdal svoje pove-
rovacie listiny.

25. septembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Belgického kráľovstva v ČSR
L. Delhayea, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

24. októbra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca BĽR v ČSR D. Ganeva, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

30. októbra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom hrade

nového vyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSR J. Finne-
Gro/nna, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

25. novembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade delegáciu Všezväzovej spoločnosti pre kultúrne
styky so zahraničím, ktorá navštívila ČSR pri príležitosti
osláv 35. výročia Októbrovej revolúcie a Mesiaca česko-
slovensko-sovietskeho priateľstva.

29. decembra
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca USA v ČSR G. Wadswortha,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

19 5 3

22. januára
– Prezident republiky K. Gottwald prijal na Pražskom

hrade nového šéfa diplomatickej misie NDR v ČSR
B. Koenena.

21. marca
– Za nového prezidenta ČSR bol po smrti K. Gottwalda

zvolený A. Zápotocký.

18. apríla
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Egypta v ČSR M. Abdel-
Moneima, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

30. apríla
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca KĽDR v ČSR Pak Kil Jona, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

8. mája
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska v ČSR D. Kermoda, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

5. júna
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Spojených štátov mexických v ČSR
A. Mena, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
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9. októbra
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového vyslanca MĽR v ČSR I. Horvátha.

22. októbra
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSR
C. de Boisangera, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

22. decembra  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca NDR v ČSR B. Koenena, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň
odovzdal prezidentovi republiky poverovacie listiny aj
nový vyslanec AĽR v ČSR K. Prifti.

23. decembra  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Tureckej republiky v ČSR
N. Ilkina, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

29. decembra  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Argentínskej republiky v ČSR E.
de Matteisa, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

31. decembra  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca USA v ČSR U. Johnsona, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

19 5 4

5. januára  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Fínskej republiky v ČSR U. Toi-
volu, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

21. januára  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca RĽR v ČSR I. Nistora, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň
odovzdal prezidentovi republiky poverovacie listiny aj
nový vyslanec Holandského kráľovstva v ČSR F. de Mar-
chant ď Ansembourg.

28. januára  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca ZSSR v ČSR N. Firjubina,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

11. februára  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového vyslanca Švajčiarskej konfederácie v ČSR Ch.
Humberta.

11. marca  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Indickej republiky v ČSR D. Viru.

17. marca  
– Prezident ČSR A. Zápotocký prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca BĽR v ČSR M. Tarabanova.

2. apríla 
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca KĽDR v ČSR Jan Jen Suna.

21. apríla  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s povýšením dovtedajšieho vyslanectva
MĽR na veľvyslanectvo a s odovzdaním poverovacích lis-
tín nového veľvyslanca MĽR v ČSR I. Horvátha.

8. júna  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového vyslanca Egypta v ČSR A. Dahaba.

30. júna  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca PĽR v ČSR A. Cubera.

31. augusta
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade delegáciu Súboru piesní a tancov Čínskej ľudovej
oslobodeneckej armády vedenú generálom Čchen I,
ktorá bola na návšteve v ČSR.

22. októbra  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového vyslanca Švédskeho kráľovstva v ČSR C. Gisla.
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27. októbra 
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového vyslanca Brazílskej federatívnej republiky v ČSR
F. N. de Alvarenga.

4. novembra  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca AĽR v ČSR K. Priftiho.

30. novembra  
– Prezident ČSR A. Zápotocký prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
vyslanca Talianskej republiky v ČSR M. Castronuova.

3. decembra  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca ČĽR v ČSR Cao Jina.

19 5 5

15. februára  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca FĽRJ v ČSR I. Vejvodu. Prijatie bolo
signálom normalizácie čs.-juhoslovanských vzťahov
zmrazených v roku 1949.

16. júna
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade 16-člennú delegáciu NF „demokratického
Nemecka“, ktorá sa v ČSR zúčastnila Týždňa priateľstva
československého a nemeckého ľudu.

8. júla
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska v ČSR G. Pelhama.

1. augusta  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade sýrsku parlamentnú delegáciu vedenú podpredse-
dom poslaneckej snemovne Sýrie R. Baššurom.

19 5 6

17. januára
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade členov vládnej delegácie ČĽR vedenej námestní-
kom predsedu vlády ČĽR maršalom Ču Te, ktorá bola
na štátnej návšteve v ČSR.

21. januára  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca ZSSR v ČSR I. Grišina, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

29. januára
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade čínskeho maršala Ču Te pri príležitosti ukončenia
jeho návštevy v ČSR.

6. februára  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Iránu v ČSR M. Bahadoriho,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

10. februára
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade vedúceho hospodárskej delegácie vlády FĽRJ
M. Todorovića, ktorá bola na návšteve v ČSR.

28. marca  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Sýrskej republiky v ČSR A. Azha-
riho, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

6. apríla  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Rakúskej republiky v ČSR P. Wil-
helma- Heiningera, ktorý mu odovzdal svoje poverova-
cie listiny.

5. júna   
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Argentínskej republiky v ČSR
F. de Veyga, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový vyslanec Holandského kráľovstva
v ČSR Ate Sevenster.

7. júna
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade viceprezidenta Indickej republiky S. Radhakriš-
nana, ktorý navštívil ČSR.
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13. júna  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Bolívijskej republiky v ČSR
A. Barrenechea Torreza, ktorý mu odovzdal svoje pove-
rovacie listiny.

19. júna  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca BĽR v ČSR S. Karadžova,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

21. júna
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade vládnu delegáciu KĽDR, ktorá bola pod vedením
predsedu rady ministrov Kim Ir Sena na návšteve v ČSR.

2. júla
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade členov jemenskej vládnej delegácie vedenej
korunným princom Sajf ul-Islámom Mohamedom al-
Badrom, ktorá bola na desaťdňovej návšteve v ČSR.

4. júla  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca MoĽR so sídlom v ČSR S. Rav-
dana, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten
istý deň prijal prezident republiky delegáciu vietnam-
ského katolíckeho duchovenstva vedenú poslancom NZ
VDR Ngó Tu Haom, ktorá bola na návšteve v ČSR.

7. júla
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal v Lánoch gene-

rálneho tajomníka OSN Daga Hammarskjölda, ktorý
bol na dvojdňovej návšteve v ČSR.

9. júla 
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca RĽR v ČSR I. Raba, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

14. júla
– Prezident republiky A. Zápotocký usporiadal na Praž-

skom hrade slávnostnú recepciu na počesť kambo-
džského princa N. Sihanuka, ktorý bol na návšteve
v ČSR.

27. júla  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Štátu Izrael v ČSR S. Kaddara,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

10. augusta
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca MĽR v ČSR J. Gábora, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

3. septembra
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade členov francúzskej delegácie, ktorá zavítala
do ČSR pri príležitosti slávnostného odhalenia pamät-
níka francúzskym partizánom pri Strečne.

4. septembra
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade poslancov NZ Uruguajskej republiky, ktorí boli
na návšteve v ČSR.

5. septembra  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade veľvyslanca Indonézskej republiky v ČSR
T. Narayaua, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny veľvyslanca s osobitným poslaním pri príležitosti
nastávajúcej návštevy indonézskeho prezidenta
A. Sukarna v Československu. V ten istý deň prijal prezi-
dent republiky delegáciu Zväzovej ľudovej skupštiny
Juhoslávie, ktorá bola na návšteve v ČSR.

27. septembra 
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Švajčiarskej konfederácie v ČSR
G. Keela, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

20. októbra
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade parlamentnú delegáciu Indonézskej republiky,
ktorá bola na návšteve v ČSR.

4. decembra
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade delegáciu Všečínskeho zhromaždenia ľudových
zástupcov, vedenú námestníkom predsedu Stáleho
výboru Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov
Pen Čenom.

19 5 7  

12. februára  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade prvého vyslanca Kambodžského kráľovstva v ČSR
L. Ngetha, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
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14. februára
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade prezidenta Bulharskej akadémie vied akademika
T. Pavlova.

8. marca  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Indonézskej republiky v ČSR
R. Asmaoena, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

27. marca
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade delegáciu Ľudovej snemovne NDR vedenú jej
predsedom J. Dieckmannom, ktorá bola na návšteve
v ČSR.

29. apríla  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Belgického kráľovstva v ČSR
F. Goffarta, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

15. mája
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade parlamentnú delegáciu Cejlónu, ktorá bola
na návšteve v ČSR.

31. mája 
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Indickej republiky v ČSR
J. Khosla, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

11. júna  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Tureckej republiky v ČSR S. Ben-
gütasa, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

12. júna  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca VDR v ČSR Nguyen Thanh
Ha, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

24. júna  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca KĽDR v ČSR Pak Se Čana,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

4. júla
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade 16-člennú parlamentnú delegáciu Barmského
zväzu, ktorá 1. júla zavítala do ČSR.

18. júla
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade predsedu poslaneckej snemovne Belgického krá-
ľovstva C. Huysmansa, ktorý bol so skupinou belgických
poslancov na návšteve v ČSR. V ten istý deň navštívil
prezident republiky prezidenta VDR Ho Či Mina
v reprezentačných miestnostiach Pražského hradu, kde
bol vietnamský prezident ubytovaný počas svojho
pobytu v ČSR.

30. júla
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade význačného indonézskeho politika a štátnika
A. Sastroamidjóju, ktorý bol na návšteve v ČSR.

8. augusta
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade vládnu delegáciu Sýrskej republiky, ktorá bola
na návšteve v ČSR.

27. augusta  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska v ČSR P. Greya, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

2. októbra  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Kambodžského kráľovstva v ČSR
N. Tioulonga, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

9. októbra
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade pamätníkov a spolupracovníkov V. I. Lenina, ktorí
boli na návšteve v ČSR.

18. októbra
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Islandskej republiky v ČSR
H. Gudmunssona, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

21. októbra  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Štátu Izrael v ČSR S. Bendora,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

22. októbra 
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca RĽR v ČSR G. Vidrasca, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
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23. októbra  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Sudánskej republiky v ČSR
M. Hamada Al Nila, ktorý mu odovzdal svoje poverova-
cie listiny.

25. októbra  
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Talianskej republiky v ČSR L. Sil-
vestrelliho, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

2. novembra
– Prezident republiky A. Zápotocký prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca PĽR v ČSR F. Mazura, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

13. novembra
– Zomrel prezident republiky A. Zápotocký.

19. novembra
– Za prezidenta republiky bol po úmrtí A. Zápotockého

zvolený A. Novotný.

28. novembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového jemenského vyslanca v ČSR A. Abu
Taleba, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

11. decembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca KĽDR v ČSR Chan Ik Sua,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

19. decembra
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom hrade

nového vyslanca Libanonskej republiky v ČSR M. Fathal-
laha, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

19 5 8  

12. apríla
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade účastníkov porád ministrov zahraničných vecí
ČSR, NDR a PĽR, ktorí rokovali v Prahe.

16. apríla 
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Rakúskej republiky v ČSR
R. Endera.

24. apríla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca USA v ČSR J. Allisona, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

2. mája 
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Zjednotenej arabskej repu-
bliky v ČSR S. Taraziho, ktorý mu odovzdal svoje pove-
rovacie listiny.

6. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom hrade

parlamentnú delegáciu KĽDR, vedenú námestníkom
predsedu Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR Li
Ki Jonom a delegáciu pchongjanského Mestského ľudo-
vého výboru, ktorú viedol jeho predseda Kim Jen Din.

15. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade parlamentnú delegáciu MoĽR, vedenú predse-
dom Veľkého ľudového churalu MoĽR Č. Sürendžavom,
pred jej návratom do vlasti.

2. júna  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade parlamentnú delegáciu VDR, vedenú predsedom
stáleho výboru Národného zhromaždenia VDR Ton duc
Thangom.

6. júna
– Prezident republiky A. Novotný prijal v Prahe zástupcov

skupiny učiteľov priemyselných škôl zo Zjednotenej
arabskej republiky, ktorí boli na priemyselnej praxi
v ČSR.

14. júna  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade delegáciu Kórejskej ľudovej armády, vedenú
ministrom národnej obrany KĽDR generálom armády
Kim Kvan Jopom.

30. júna  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca NDR v ČSR G. Stibiho, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

21. júla 
– Prezident republiky A Novotný prijal na Pražskom

hrade ministra obchodu a priemyslu Etiópie A. Rettu.
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22. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca AĽR v ČSR S. Carcariho, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

27. septembra   
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého vyslanca Barmského zväzu v ČSR U Kyina,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

30. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade vyslanca Kambodžského kráľovstva v ČSR
N. Tioulonga, ktorý bol súčasne kambodžským veľvy-
slancom v ZSSR so stálym sídlom v Moskve.

3. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade parlamentnú delegáciu AĽR vedenú predsedom
Ľudového zhromaždenia AĽR M. Štyllom.

9. októbra
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade námestníka prezidenta a ministra obrany Zjedno-
tenej arabskej republiky maršala A. H. Ámera, ktorý bol
na návšteve v ČSR.

20. októbra
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade stranícku a vládnu delegáciu RĽR, ktorá bola
na návšteve v ČSR.

29. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca FĽRJ v ČSR J. Petrića, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

15. novembra
– Prezident republiky A. Novotný prijal v Prahe delegáciu

Spoločnosti sovietsko-československého priateľstva,
vedenú akademikom K. Ostroviťanovom, ktorá navštívila
ČSR pri príležitosti Mesiaca čs.-sovietskeho priateľstva.

10. decembra
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade členov vládnej delegácie MĽR, ktorá pricestovala
na návštevu ČSR.

19 5 9   

14. februára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca KĽDR v ČSR Tjan Ik Chvana.

17. februára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového vyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSR P. Ankera.

20. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Francúzskej republiky v ČSR J. Garniera.

25. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
prvého veľvyslanca Cejlónu v ČSR G. Malalasekeru.

8. júna  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
vyslanca Iránu v ČSR A. Eghbala.

27. júna  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca MĽR v ČSR J. Márjaiho.

10. júla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca RĽR v ČSR M. Hasegana. V ten istý
deň prijal prijal prezident republiky aj nového vyslanca
Pakistanu v ČSR A. Hilalyho.

27. augusta  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
vyslanca Argentínskej republiky v ČSR R. Remondu.
V ten istý deň prijal prijal prezident republiky aj nového
vyslanca Talianskej republiky v ČSR E. Aillauda.

4. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Zjednotenej arabskej republiky
v ČSR M. Al Rahmanyho.
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24. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Indonézskej republiky v ČSR B. Diaha.

31. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového vyslanca Belgického kráľovstva v ČSR
H. Romrée de Vicheneta.

16. novembra
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca MoĽR v ČSR S. Cagandorža.

11. decembra
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Spojených štátov mexických v ČSR
F. del Río y Caňedu.

18. decembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Švédskeho kráľovstva v ČSR
K. Almqvista, ktorý sa po vzájomnom povýšení úrovne
diplomatického zastúpenia oboch krajín stal prvým
švédskym veľvyslancom v Československu. V ten istý deň
prijal prezident republiky aj prvého veľvyslanca Irackej
republiky v ČSR B. Fayida.

21. decembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového vyslanca Sudánskej republiky v ČSR S. Osmana.

19 6 0  

21. januára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového vyslanca Argentínskej republiky v ČSR J. Alva-
reza de Toledu. V ten istý deň prijal prezident republiky
aj nového vyslanca Brazílskej federatívnej republiky
v ČSR M. Wellischa.

3. marca  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca ZSSR v ČSR M. Zimjanina.

5. marca  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca BĽR v ČSR G. Grozeva.

23. mája
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového vyslanca Tureckej republiky v ČSR R. Erhana.

29. júna  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového vyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSR T. Oftedala.

8. júla 
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Kambodže v ČSR N. Tioulonga.

11. júla  
– Československá republika sa po prijatí novej ústavy začala

nazývať  Československá socialistická republika.

29. augusta
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového vyslanca Holandského kráľovstva v ČSSR J. Bas
Backera.

31. augusta  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
prvého veľvyslanca Kubánskej republiky v ČSR A. Ruíza
Cortésa.

14. septembra 
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska v ČSSR C. Parrotta.

16. septembra 
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca USA v ČSSR Ch. Ravndala.

21. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového vyslanca Rakúskej republiky v ČSSR H. Calicea.
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V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj vyslanec Iránu v ČSSR M. Goudarzi.

5. decembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade pri príležitosti povýšenia vyslanectva Afganistanu
v ČSSR na veľvyslanectvo afganského veľvyslanca
v ČSSR S. Reshtiya, ktorý mu odovzdal svoje poverova-
cie listiny.

29. decembra
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade vyslanca Grécka v ČSSR D. Avramidisa, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

19 6 1  

13. marca  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca VDR v ČSSR Pham Thieua,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

17. marca  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Guinejskej republiky v ČSSR
B. Biru, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
V ten istý deň odovzdal prezidentovi republiky povero-
vacie listiny aj nový vyslanec Švajčiarskej konfederácie
v ČSSR A. Parodi.

14. apríla
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade predsedu vlády Laoského kráľovstva princa Sou-
vanna Phpouma, ktorý deň predtým pricestoval
na návštevu ČSSR.

24. apríla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca NDR v ČSSR W. Vespera,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

5. mája   
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Tuniskej republiky v ČSSR A. Mesti-
riho, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

3. júna
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade delegáciu ÚV PZRS vedenú členom politického
byra a tajomníkom ÚV PZRS Z. Kliszkom.

24. júna
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade predstaviteľov 40. zasadania predsedníctva SOF,
ktorá v Prahe rokovala o prípravách 5. svetového odbo-
rového zjazdu zvolaného na december 1961 do Moskvy.

19. júla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca ČĽR v ČSSR Džung Ši-tunga,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom
hrade vedúceho vládnej delegácie KĽDR, námestníka
predsedu rady ministrov a ministra zahraničného
obchodu Ri Džu-jona.

24. júla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Libanonskej republiky v ČSSR
M. Bannu, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

28. júla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca USA v ČSSR E. Wailesa, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

1. augusta 
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Kubánskej republiky v ČSSR
R. Roa Kourího, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

2. augusta  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prezidenta Ghanskej republiky Kwame Nkru-
maha, ktorý bol na štátnej návšteve v ČSSR.

22. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Brazílskej federatívnej repu-
bliky v ČSSR J. de Barros Gomesa, ktorý mu odovzdal
svoje poverovacie listiny. V ten istý deň odovzdal pove-
rovacie listiny prezidentovi republiky aj veľvyslanec
Talianskej republiky v ČSSR E. Aillaud.

5. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Iránu v ČSSR D. Ghariba, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
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6. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade účastníkov XXVI. zasadania rady guvernérov Ligy
Spoločnosti Červeného kríža.

13. októbra 
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca AĽR v ČSSR G. Nesha, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

8. novembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Japonského cisárstva v ČSSR
K. Miyakeho, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

15. novembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca FĽRJ v ČSSR N. Vujanovića,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

20. novembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Ghanskej republiky v ČSSR
H. Kofiho Marraha, ktorý mu odovzdal svoje poverova-
cie listiny.

18. decembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Kambodže v ČSSR Khim Tita,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

22. decembra 
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca RĽR v ČSSR G. Nites, ca, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

19 6 2  

10. januára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Mutavakilijského kráľovstva
Jemenu v ČSSR Al-Husejna ibn al-Kásima, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

19. januára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Cejlónu v ČSSR T. Suba-
singha, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi

republiky aj nový veľvyslanec Sýrskej arabskej republiky
v ČSSR Ali Assad Al Khanji.

24. januára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade delegáciu Národného kongresu Spojených štátov
brazílskych vedenú poslancom V. Magalhaesom.

2. februára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Indickej republiky v ČSSR
M. Mathura, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

11. februára
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Švédskeho kráľovstva v ČSSR
H. Bagga, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

27. apríla    
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Libanonskej republiky
v ČSSR M. Bannu, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

4. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade parlamentnú delegáciu Tuniskej republiky, ktorú
viedol poslanec Ben Radj Ammar.

6. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Argentínskej republiky
v ČSSR J. Delfinu, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

21. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Republika Mali v ČSSR
A. Maigu, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

11. júna  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade ČSSR misiu dobrej vôle Republiky Dahomé,
vedenú viceprezidentom Sourom-Migan Apithym.

18. júna  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Nepálskeho kráľovstva
v ČSSR J. Singha, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.
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6. júla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Indonézskej republiky v ČSSR
Armunanta, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom
hrade parlamentnú delegáciu Dánskeho kráľovstva
vedenú poslancom C. Petersenom.

1. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade úradujúceho generálneho tajomníka OSN
U Thanta.

7. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Barmského zväzu v ČSSR
U Pe Kina, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

14. septembra  
– Prezident ČSSR A. Novotný prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Marockého kráľovstva v ČSSR
A. Harketta, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

28. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Fínskej republiky v ČSSR
A. Asantiho , ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Guinejskej repu-
bliky v ČSSR M. Camara.

1. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Tuniskej republiky v ČSSR
S. Ladghama, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny. V ten istý deň prijal prezident republiky aj nového
vyslanca Pakistanskej republiky v ČSSR A. Husaina,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

5. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Talianskej republiky v ČSSR
A. Ferreru, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

8. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Kanady v ČSSR J. McCordicka,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

10. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Iránskeho cisárstva v ČSSR
D. Ghariba, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

22. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Somálskej republiky v ČSSR
A. Adana, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

12. novembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Tureckej republiky v ČSSR
C. Vafiho, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

21. decembra  
– Prezident ČSSR A. Novotný prijal na Pražskom hrade

nového vyslanca Belgického kráľovstva v ČSSR J. Cuve-
liera, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

19 6 3   

3. januára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca KĽDR v ČSSR Kim Rjo-zuna,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky
nový veľvyslanec USA v ČSSR O. Horsey.

4. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Kubánskej republiky v ČSSR
A. Ibarru, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

17. mája
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade delegáciu Ústavodarného národného zhromažde-
nia Alžírskej demokratickej ľudovej republiky, ktorá
bola na návšteve v ČSSR.

2. júla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade veľvyslanca Tureckej republiky v ČSSR C. Vafiho,
ktorý mu v súvislosti so vzájomným povýšením zastupi-
teľských úradov na veľvyslanectvá odovzdal svoje pove-
rovacie listiny.

19. júla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Spojených štátov mexických
v ČSR A. Valleho, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
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listiny. V ten istý deň mu v súvislosti so vzájomným
povýšením zastupiteľských úradov na veľvyslanectvá
odovzdal svoje poverovacie listiny aj veľvyslanec Švaj-
čiarskej konfederácie v ČSSR A. Parodi.

15. augusta
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvú kozmonautku sveta V. Tereškovovú, ktorá
bola na návšteve v ČSSR. V ten istý deň prijal aj delegá-
ciu XIX. medzinárodného včelárskeho kongresu.

28. augusta  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca MĽR v ČSSR L. Csébyho,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

9. septembra  
– Prezident ČSSR A. Novotný prijal na Pražskom hrade

ministra obchodu USA L. Hodgesa.

11. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade generálneho tajomníka Svetovej odborovej fede-
rácie L. Saillanta a F. Zupka, podpredsedu SOF a pred-
sedu Ústrednej rady odborov ČSSR.

7. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Afganského kráľovstva
v ČSSR S. Tarziho, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

15. októbra
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade predsedníčku vlády Cejlónu S. Bandaranajakovú,
ktorá bola na návšteve v ČSSR.

23. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade delegáciu Zväzového výboru socialistického
zväzu pracujúcich Juhoslávie, vedenú členom výkon-
ného výboru ÚV Zväzu komunistov Juhoslávie a členom
Zväzového výboru socialistického zväzu pracujúcich
Juhoslávie J. Veselinom.

16. novembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade delegáciu Svetového sympózia OSN venovaného
moderným technickým metódam hutníctva železa
a oceli v rozvojových krajinách.

18. novembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade podpredsedu Spolkového snemu NSR T. Dehlera.

2. decembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Etiópskeho cisárstva v ČSSR
L. Imru, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

16. decembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti so vzájomným povýšením zastupiteľ-
ských úradov na veľvyslanectvá prvého veľvyslanca Dán-
skeho kráľovstva v ČSSR B. Dons Mo/ llera, ktorý mu odo-
vzdal svoje poverovacie listiny.

19 6 4  

9. januára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti so vzájomným povýšením zastupiteľ-
ských úradov na veľvyslanectvá prvého veľvyslanca Bel-
gického kráľovstva v ČSSR J. Cuveliera, ktorý mu odo-
vzdal svoje poverovacie listiny.

24. januára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Ghanskej republiky v ČSSR
N. Andrewsa, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

1. februára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade členov sovietskej časti československo-sovietskej
medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-tech-
nickú spoluprácu.

7. februára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Islamskej republiky Pakistan
v ČSSR I. Athara, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

18. februára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade ministra zahraničných vecí Uruguajskej republiky
A. de San Martín.
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16. marca  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Laoského kráľovstva v ČSSR
K. Panyu, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

23. marca  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade misiu dobrej vôle Konžskej republiky (Brazza-
ville), vedenú Davidom Ch. Ganaom.

20. apríla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Holandského kráľovstva v ČSSR
O. Bentincka van Schoonhettena, ktorý mu odovzdal
svoje poverovacie listiny.

8. mája
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade parlamentnú delegáciu SFRJ, ktorá bola pod
vedením E. Kardelja na jednotýždňovej návšteve
v ČSSR.

11. mája
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prezidenta Alžírskej demokratickej a ľudovej
republiky a generálneho tajomníka Frontu národného
oslobodenia A. Ben Bellu, ktorý zavítal na trojdňovú
štátnu návštevu ČSSR.

24. augusta  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSSR
R. Lalouetta, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

27. augusta
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade členov sovietskej straníckej a vládnej delegácie,
vedenej prvým tajomníkom ÚV KSSZ a predsedom rady
ministrov ZSSR. N. Chruščovom, ktorá priletela
na návštevu ČSSR.

7. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu
práce D. Morseho.

16. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Alžírskej demokratickej ľudo-
vej republiky v ČSSR M. Kelloua, ktorý mu odovzdal
svoje poverovacie listiny. V ten istý deň odovzdal pove-

rovacie listiny prezidentovi republiky aj nový veľvysla-
nec Kanady v ČSSR M. Bow.

7. októbra  
– Prezident republiky a prvý tajomník ÚV KSČ

A. Novotný prijal na Pražskom hrade delegáciu Soviet-
skej armády, vedenú ministrom obrany ZSSR maršalom
Sovietskeho zväzu R. Malinovským.

– Prezident ČSSR A. Novotný prijal na Pražskom hrade
nového veľvyslanca Argentínskej republiky v ČSSR
J. Posseho, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

9. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Republiky Mali v ČSSR D.
Maigu, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec Tureckej republiky
v ČSSR I. Erez.

12. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Barmského zväzu v ČSSR
U Ba Sawa, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

23. októbra
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca MoĽR v ČSR B. Žargalsaj-
chana, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

4. novembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Talianskej republiky v ČSSR
R. Grillu, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

9. novembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca VDR v ČSSR Phan-van-Sua,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

16. novembra  
– Prezident republiky a prvý tajomník ÚV KSČ

A. Novotný prijal na Pražskom hrade delegáciu Spoloč-
nosti sovietsko-československého priateľstva, vedenú jej
podpredsedom, kandidátom ÚV KSSZ A. Bulgakovom.

14. decembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Gréckeho kráľovstva v ČSSR
B. Kalevrasa, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.
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16. decembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti so vzájomným povýšením diplomatic-
kých úradov na veľvyslanectvá prvého veľvyslanca
Holandského kráľovstva v ČSSR O. Bentincka van Scho-
onhettena, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

19 6 5

11. januára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Sýrskej arabskej republiky
v ČSSR S. Al Arissa, ktorý mu odovzdal svoje poverova-
cie listiny.

3. februára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Uruguajskej východnej repu-
bliky v ČSSR M. Brondiho, ktorý mu odovzdal svoje
poverovacie listiny.

13. februára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade vedúceho guinejskej hospodárskej delegácie,
člena politického byra Guinejskej demokratickej strany
a ministra N’Famaru Keitu, ktorý mu odovzdal posol-
stvo prezidenta Guinejskej republiky Sékou Tourého.

17. marca  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Afganského kráľovstva
v ČSSR S. Popala, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

20. marca  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Cyperskej republiky v ČSSR
L. Georgiadesa, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

28. apríla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade delegáciu Rumunskej ľudovej armády, vedenú
kandidátom politického byra ÚV Rumunskej robotníc-
kej strany a ministrom ozbrojených síl armádnym gene-
rálom L. Salajanom.

29. apríla  
Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom hrade
delegáciu Národného zhromaždenia Zjednotenej arabskej
republiky, ktorú viedol jeho predseda Anwar Al Sadát.

3. mája 
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSSR
T. Brodtkorba, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Islamskej repu-
bliky Pakistan v ČSSR M. Shafqat.

5. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca ZSSR v ČSSR S. Červonenka,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

– Prezident ČSSR A. Novotný prijal na Pražskom hrade
maršala Sovietskeho zväzu A. Jeremenka.

7. mája  
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný prijal na Pražskom hrade spolu s členmi
predsedníctva ÚV KSČ a vlády republiky stranícke
a vládne delegácie, ktoré sa zúčastnili na oslavách 20.
výročia oslobodenia Československa.

10. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade amerického priemyselníka, nositeľa Medzinárod-
nej Leninovej ceny Za upevnenie mieru medzi národmi
C. Eatona s manželkou.

17. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Štátu Kuvajt v ČSSR S. Sham-
masa, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

24. mája  
– Prezident republiky a prvý tajomník ÚV KSČ

A. Novotný prijal na Pražskom hrade delegáciu Národ-
nej ľudovej armády NDR, vedenú členom ÚV SED
a ministrom národnej obrany NDR armádnym generá-
lom H. Hoffmannom.

– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom
hrade nového veľvyslanca Iránskeho cisárstva v ČSSR
A. Dara, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

28. mája  
– Prezident republiky a prvý tajomník ÚV KSČ

A. Novotný prijal v Prahe delegáciu mesta Skopje,
vedenú podpredsedom mestského národného výboru
v Skopje a členom ÚV Zväzu komunistov Macedónie
L. Stavrevom.

ČESKOSLOVENSKÁ ZAHRANIČNÁ POLITIKA 1964/1965

375

353-426  11/26/07  10:39 AM  Str. 375



23. júna  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Libanonskej republiky
v ČSSR E. Ghorru, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

30. júna  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade štátneho ministra Francúzskej republiky L. Joxa.
– Prvý tajomník ÚV KSČ, prezident ČSSR A. Novotný

a predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijali v Prahe vládnu
hospodársku delegáciu VDR, vedenú členom politic-
kého byra ÚV Vietnamskej strany pracujúcich a námest-
níkom predsedu vlády VDR Le-thang-Nghim.

2. júla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca NDR v ČSSR J. Königa, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

28. augusta  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Republiky Chile v ČSSR
A. Santa Crusa, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

17. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade ministra financií, obchodu a priemyslu Republiky
Mali A. Maigu.

22. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca SFRJ v ČSSR T. Jakovlev-
ského, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

27. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Nepálskeho kráľovstva
v ČSSR D. Ranu, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

1. novembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Argentínskej republiky
v ČSSR F. Achavala, ktorý mu odovzdal svoje poverova-
cie listiny.

5. novembra
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Indonézskej republiky v ČSSR

M. Tanumidjaju, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

17. novembra  
– Prezident republiky a prvý tajomník ÚV KSČ

A. Novotný prijal na Pražskom hrade delegáciu Spoloč-
nosti sovietsko-československého priateľstva vedenú
prvým tajomníkom rjazaňského oblastného výboru
KSSZ Grišinom.

24. novembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Cejlónu v ČSSR B. Pereru,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

13. decembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade ministra zahraničných vecí ZSSR A. Gromyka,
ktorý bol na návšteve v ČSSR.

19 6 6  

5. januára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade sekretára prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR
M. Georgadzeho.

16. februára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Somálskej republiky v ČSSR
O. Hassana, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

11. marca  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Sudánskej republiky v ČSSR
S. Hamida, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

27. apríla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca NDR v ČSSR H. Willmanna,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

4. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade parlamentnú delegáciu BĽR, vedenú predsedom
byra Ľudového zhromaždenia BĽR akademikom
S. Ganovským.
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20. júna  
Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom hrade
nového veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSSR
E. Ullstejna, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

21. júna  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade predsedu revolučnej rady Barmského zväzu gene-
rála Ne Wina, ktorý bol na štátnej návšteve v ČSSR.

– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom
hrade majiteľa tlačového koncernu lorda R. Thomsona.

27. júla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade ministra zahraničných vecí Francúzskej republiky
M. Couve de Murvilla.

19. augusta  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca KĽDR v ČSSR Chan Či-sopa,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky
aj nový veľvyslanec PĽR v ČSSR W. Janiurek.

26. augusta  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade iránsku princeznú Ashraf Pahlávíovú.

31. augusta  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého veľvyslanca Zjednotenej republiky Tanzá-
nie v ČSSR D. Mfinangu, ktorý mu odovzdal svoje pove-
rovacie listiny. V ten istý deň odovzdal poverovacie lis-
tiny prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec USA
v ČSSR J. Beam.

21. septembra
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Irackej republiky v ČSSR
M. Al - Bayatiho, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Ghanskej repu-
bliky v ČSSR B. Spio-Garbrach a nový veľvyslanec Zjed-
notenej arabskej republiky v ČSSR M. Hassanein.

14. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Hašemitského kráľovstva Jor-
dánska v ČSSR A. Zurajkáta, ktorý mu odovzdal svoje
poverovacie listiny. V ten istý deň odovzdal poverovacie
listiny prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Repu-
bliky Mali v ČSSR S. Coulibaly.

26. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade ministra zahraničných vecí Fínskej republiky
A. Karjalainena, ktorý bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

26. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Kubánskej republiky v ČSSR
E. Meléndeza Bachsa, ktorý mu odovzdal svoje povero-
vacie listiny. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny
prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Indickej
republiky v ČSSR J. Dhamija.

2. novembra 
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade delegáciu Arménskej SSR, vedenú tajomníkom
ÚV KS Arménska R. Chačatrjanom.

– Prezident ČSSR A. Novotný prijal na Pražskom hrade
nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska v ČSSR W. Barkera, ktorý mu odo-
vzdal svoje poverovacie listiny.

28. novembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade ministerského predsedu Sýrskej arabskej repu-
bliky J. Zuajjina, ktorý bol spolu so sprievodom na ofi-
ciálnej návšteve v ČSSR.

– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom
hrade nového veľvyslanca Talianskej republiky v ČSSR
V. Winspeara Guiciardiho, ktorý mu odovzdal svoje
poverovacie listiny.

1. decembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Spojených štátov brazílskych
v ČSSR R. Assumpcao de Araújo, ktorý mu odovzdal
svoje poverovacie listiny.

9. decembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Tuniskej republiky v ČSSR
M. Sahliho, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

21. decembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca RSR v ČSSR I. Obradoviciho,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
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13. januára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Dánskeho kráľovstva v ČSSR
P. Jensena, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

20. februára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového vyslanca Rakúskej republiky v ČSSR
R. Kirschlägera, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Marockého kráľo-
vstva v ČSSR A. Arraki.

2. marca  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade hlavu Kambodže princa Norodoma Sihanuka.

12. apríla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie
v ČSSR S. Campicha, ktorý mu odovzdal svoje poverova-
cie listiny. V ten istý deň prijal generálny tajomník ÚV
KSČ a prezident ČSSR A. Novotný na Pražskom hrade
účastníkov 54. zasadania predsedníctva Svetovej odbo-
rovej federácie.

3. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade kráľa Nepálu Mahendru Bir Bikrama Shaha Devu.

5. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade ministra zahraničných vecí Belgického kráľovstva
P. Harmela, ktorý bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

10. mája  
– Prezident republiky a prvý tajomník ÚV KSČ

A. Novotný prijal na Pražskom hrade delegáciu Najvyš-
šieho sovietu ZSSR, vedenú členom politického byra
a poslancom Najvyššieho sovietu ZSSR A. Peľšem.

22. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade predsedu britskej vydavateľskej spoločnosti Inter-
national Publishing Corporation Ltd. C. Kinga.

31. mája  
– Prezident republiky A. Novotný prijal v Prahe šéfredak-

tora britských novín The Times I. McDonalda a poskytol
mu rozhovor.

1. júna  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Guinejskej republiky v ČSSR
F. Keitu, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec Holandského kráľovstva
v ČSSR G. Jongejans.

5. júna  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade delegáciu Veľkého národného zhromaždenia
Tureckej republiky, vedenú predsedom senátu I. S. Ata-
sagunom.

28. júna  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade námestníka predsedu rady ministrov ZSSR
M. Lesečka.

3. júla  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca MĽR v ČSSR I. Kovácsa, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

18. augusta  
– Prezident republiky a prvý tajomník ÚV KSČ

A. Novotný sa v Prahe stretol s predsedom Štátnej rady
NDR a prvým tajomníkom ÚV SED W. Ulbrichtom.

1. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade veľvyslanca SFRJ v ČSSR T. Jakovlevského, ktorý
ho informoval o nedávnej návšteve prezidenta SFRJ
J. Broza-Tita v niektorých krajinách Blízkeho a Stred-
ného východu.

4. septembra  
– Prezident republiky a prvý tajomník ÚV KSČ

A. Novotný prijal na Pražskom hrade maršala Soviet-
skeho zväzu I. Jakubovského, ktorý prišiel do ČSSR
po svojom vymenovaní za hlavného veliteľa Spojených
ozbrojených síl členských štátov VZ.

6. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade delegáciu Juhoslovanskej ľudovej armády, vedenú
štátnym tajomníkom národnej obrany SFRJ generálplu-
kovníkom N. Ljubićićom.

8. septembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca MoĽR v ČSSR Ž. Njamu,
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ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky
aj nový veľvyslanec NDR v ČSSR P. Florin.

6. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Belgického kráľovstva v ČSSR
R. Dooremana, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny. V ten istý deň prijal prezident republiky na Praž-
skom hrade aj iránskeho princa Abdora Réza Pahlávího.

9. októbra  
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný prijal na Pražskom hrade vedúceho vládnej
hospodárskej delegácie VDR Nghiem Ba Duca.

18. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade delegáciu rady Medzinárodnej federácie žien,
ktorá v týchto dňoch zasadala v Prahe.

27. októbra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej
organizácie M. Candaua.

14. novembra  
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný prijal v Prahe predsedu Federácie demokra-
tickej a socialistickej ľavice, poslanca Národného zhro-
maždenia Francúzskej republiky F. Mitterranda.

20. novembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade v súvislosti so vzájomným povýšením zastupiteľ-
ských úradov veľvyslanca Islandskej republiky v ČSSR
H. Andersena, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

8. decembra  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade vedúceho sovietskej vládnej delegácie, ktorá bola
na návšteve ČSSR, ministra zahraničného obchodu
ZSSR N. Patoličeva.

12. decembra  
– Prezident republiky a prvý tajomník ÚV KSČ

A. Novotný prijal na Pražskom hrade sovietsku delegá-
ciu, ktorá sa v Československu zúčastnila záverečného
programu Dní kultúry a umenia RSFSR.

19 6 8  

10. januára  
– Prezident republiky A. Novotný prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Tureckej republiky v ČSSR
S. Uzgörena, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Republiky Chile
v ČSSR G. Latorre Salamanca.

25. apríla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl člen-
ských štátov VZ maršala Sovietskeho zväzu I. Jakubov-
ského.

29. apríla 
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca KĽDR v ČSSR So Čchola, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň odo-
vzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky aj prvý
veľvyslanec Líbyjského kráľovstva v ČSSR K. El Atrash.

8. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu Sovietskej armády, v ktorej bol maršal
Sovietskeho zväzu I. Konev, maršal Sovietskeho zväzu
K. Moskalenko a ďalší vysokí sovietski vojenskí činitelia.

15. mája 
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade štátneho tajomníka zahraničných vecí SFRJ
M. Nikezića, ktorý bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

17. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade parlamentnú delegáciu Fínskej republiky, vedenú
predsedom parlamentu V. J. Sukselainenom.

18. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade člena politického byra a predsedu rady ministrov
ZSSR A. Kosygina, ktorý bol na návšteve v ČSSR. Prezi-
dent republiky prijal A. Kosygina aj v piatok 24. mája.

– Prezident republiky L. Svoboda prijal v Prahe delegáciu
ministerstva obrany ZSSR vedenú ministrom obrany
ZSSR maršalom Sovietskeho zväzu A. Grečkom a náčel-
níkom Hlavnej politickej správy Sovietskej armády
armádnym generálom A. Jepiševom.
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27. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Talianskej republiky v ČSSR
N. di Bernarda, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Japonska v ČSSR
T. Ozawa.

5. júna 
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade podpredsedu Zväzovej výkonnej rady SFRJ K. Gli-
gorova a člena Zväzovej výkonnej rady SFRJ a predsedu
juhoslovanskej časti československo-juhoslovanského
výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spolu-
prácu M. Cetinića, ktorí boli na návšteve ČSSR.

6. a 7. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

skupinu politických, kultúrnych a hospodárskych pred-
staviteľov z Ukrajinskej SSR. Medzi ukrajinskými čini-
teľmi bol rad veliteľov Sovietskej armády a partizánov.

25. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal v Prahe ministra

národnej obrany MĽR L. Czinegeho.

27. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade zástupcov 800-člennej delegácie Komsomolu,
ktorá sa zúčastnila II. festivalu priateľstva českosloven-
skej a sovietskej mládeže.

5. júla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Indonézskej republiky v ČSSR
S. Gandaruma, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Gréckeho kráľo-
vstva v ČSSR A. Argyropoulos.

26. júla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal v Prahe veľvy-

slanca VDR v ČSSR Phan-van-Sua.

13. augusta  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal v Prahe generál-

neho sekretára Konferencie OSN pre obchod a rozvoj
R. Prebischa.

6. septembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade člena ÚV KSSZ, prvého námestníka ministra
zahraničných vecí ZSSR V. Kuznecova.

27. septembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl člen-
ských štátov VZ maršala Sovietskeho zväzu I. Jakubov-
ského.

11. októbra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Republiky Mali v ČSSR
M. Diarru, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

23. októbra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Brazílskej federatívnej repu-
bliky v ČSSR H. de Souza Gomesa, ktorý mu odovzdal
svoje poverovacie listiny.

31. októbra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Nepálskeho kráľovstva
v ČSSR Bal Chandra Sharma, ktorý mu odovzdal svoje
poverovacie listiny.

6. decembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Cejlónu v ČSSR M. Peirisa,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

17. decembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Kanady v ČSSR T. Wainmana,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

18. decembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal v Prahe veliteľa

Strednej skupiny sovietskych vojsk v ČSSR generálporu-
číka A. Majorova.

22. decembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade námestníka predsedu rady ministrov a predsedu
Štátnej plánovacej komisie ZSSR N. Bajbakova, ktorý
bol na návšteve v ČSSR.
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8. januára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska v ČSSR H. Smitha, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň odo-
vzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky aj nový
veľvyslanec Uruguajskej východnej republiky v ČSSR
L. Close-Pozzo.

10. januára
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade stranícku delegáciu ZSSR vedenú tajomníkom
ÚV KSSZ K. Katuševom, ktorá ukončila svoj dvojtýžd-
ňový pobyt v ČSSR.

21. februára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade ministra zahraničných vecí PĽR S. Jędrychow-
ského, ktorý bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

2. apríla  
– Prezident republiky L. Svoboda, prvý tajomník ÚV KSČ

A. Dubček a predseda vlády ČSSR O. Černík prijali
na Pražskom hrade ministra obrany ZSSR maršala
Sovietskeho zväzu A. Grečka a námestníka ministra
zahraničných vecí ZSSR V. Semjonova.

23. apríla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca BĽR v ČSSR V. Ivanova, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň odo-
vzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky aj nový
veľvyslanec Dánskeho kráľovstva v ČSSR H. Moller.

6. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade novú veľvyslankyňu Švédskeho kráľovstva v ČSSR
A. Rösselovú, ktorá mu odovzdala svoje poverovacie lis-
tiny. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Iránskeho cisár-
stva v ČSSR H. Safinya.

21. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Libanonskej republiky v ČSSR
J. Hadjiho-Thomasa, ktorý mu odovzdal svoje poverova-
cie listiny. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny
prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Kolumbijskej
republiky v ČSSR A. Morales a nový veľvyslanec Zjedno-
tenej republiky Tanzánie v ČSSR R. Lukindo.

23. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal v Prahe hlavného

veliteľa Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ,
maršala Sovietskeho zväzu I. Jakubovského a ďalších
vojenských predstaviteľov.

4. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade predsedu vlády MĽR J. Focka, ktorý bol
na návšteve ČSSR.

10. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade predsedu rady ministrov PĽR J. Cyrankiewicza,
ktorý bol na priateľskej návšteve v ČSSR.

12. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu národnej rady Frontu socialistickej jed-
noty RSR, vedenú jej podpredsedom D. Petreskom.

16. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu generálnych stavov Holandska, vedenú
podpredsedom poslaneckej komory W. Aantjesom.

17. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade námestníka predsedu rady ministrov a ministra
zahraničného obchodu BĽR L. Avramova.

19. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Islamskej republiky Pakistan
v ČSSR M. Alvia.

23. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu národnej rady Vlasteneckého frontu
BĽR vedenú jej predsedom, členom politického byra
BKS B. Balgaradovom.

18. júla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Keňskej republiky v ČSSR D.
Kayandu, ktorý mu odovzdal poverovacie listiny. V ten
istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi repu-
bliky aj nový veľvyslanec Irackej republiky v ČSSR I. Al-
Arif a prvý veľvyslanec Juhovietnamskej republiky
v ČSSR Hoang Minh Hao.
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31. júla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca USA v ČSSR M. Toona, ktorý
mu odovzdal poverovacie listiny.

12. augusta  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade náčelníka Hlavnej politickej správy Sovietskej
armády a vojenského námorníctva generála armády
A. Jepiševa.

22. augusta  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca NDR v ČSSR H. Krolikow-
ského, ktorý mu odovzdal poverovacie listiny. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky
aj nový veľvyslanec Peruánskej republiky v ČSSR
J. Cabieses.

23. septembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Sudánskej republiky v ČSSR
M. Medáního, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

30. septembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca SFRJ v ČSSR L. Babića, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

29. októbra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca Ekvádorskej republiky v ČSSR
A. Barriga-Ledesma, ktorý mu odovzdal svoje poverova-
cie listiny.

14. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu Spoločnosti sovietsko-českosloven-
ského priateľstva, vedenú členom ústredného vedenia
Spoločnosti, ministrom poľnohospodárskej výstavby
ZSSR S. Chitrovom.

11. decembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Republiky Mali v ČSSR T. Guisseho,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

16. decembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca VDR v ČSSR Nguyen Huu
Ngoa, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

19 7 0  

15. januára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca KĽDR v ČSSR Kim Jeng Sika. V ten
istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi repu-
bliky aj nový veľvyslanec Francúzskej republiky v ČSSR
J. Vimont.

23. januára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Cyperskej republiky v ČSSR D. Had-
jimiltisa.

4. februára
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade maršala A. Grečka pri príležitosti jeho návštevy
Strednej skupiny sovietskych vojsk dočasne rozmiestne-
ných na území ČSSR.

6. februára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Hašemitského kráľovstva Jordánska
v ČSSR H. Ibrahima. V ten istý deň odovzdal poverova-
cie listiny prezidentovi republiky nový veľvyslanec Lao-
ského kráľovstva v ČSSR P. Bouasy.

20. februára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSSR
T. Brodtkorba.

4. marca  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Indickej republiky v ČSSR S. Desaia.

20. marca  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade ministra zahraničných vecí ZSSR A. Gromyka,
ktorý bol na oficiálnej priateľskej návšteve ČSSR.

13. apríla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Sýrskej arabskej republiky v ČSSR
M. Asfariho.
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27. apríla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Nigérijskej federatívnej republiky
v ČSSR S. Williamsa. V ten istý deň odovzdal poverova-
cie listiny prezidentovi republiky nový veľvyslanec
Islandskej republiky v ČSSR A. Jonsson.

14. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Cejlónu v ČSSR J. Kotalawela.

20. júna  
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák, prezident republiky

L. Svoboda a predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijali
v Prahe hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl
členských štátov VZ maršala Sovietskeho zväzu I. Jaku-
bovského.

30. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca MĽR v ČSSR J. Vinca.

31. júla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Ghanskej republiky v ČSSR J. Afri-
faha.

26. augusta  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Irackej republiky v ČSSR M. Dizay-
eeho. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Gréckeho kráľo-
vstva v ČSSR I. Touloupas.

2. septembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Afganského kráľovstva v ČSSR
A. Ziyaeeho.

20. októbra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Argentínskej republiky v ČSSR
G. Galveza. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny
prezidentovi republiky aj nový vyslanec Rakúskej repu-
bliky v ČSSR G. Schlumberger.

3. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
prvého veľvyslanca Stredoafrickej republiky v ČSSR
J. Mamadoua.

13. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu Sejmu PĽR, vedenú maršalkom Sejmu
PĽR C. Wycechom, ktorá navštívila ČSSR.

16. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade sovietsku delegáciu na Dňoch sovietskej kultúry
v ČSSR, vedenú ministerkou kultúry ZSSR, členkou ÚV
KSSZ J. Furcevovou.

17. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu Výboru ľudovej kontroly ZSSR, vedenú
jeho predsedom, členom ÚV KSSZ P. Kovanovom.

19. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl členských
štátov VZ, maršala Sovietskeho zväzu I. Jakubovského.

26. novembra 
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade člena politického byra ÚV KSSZ a predsedu prezí-
dia Najvyššieho sovietu ZSSR N. Podgorného.

8. decembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Holandského kráľovstva v ČSSR
R. Frogera. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny
prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Tureckej
republiky v ČSSR H. Kura.

19 7 1  

12. januára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Islamskej republiky Pakistan
v ČSSR K. Ahmeda.

27. januára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
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nového veľvyslanca Belgického kráľovstva v ČSSR
J. Trouveroya.

2. februára
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade armádneho generála D. Leljušenka, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.

5. februára
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade náčelníka Hlavnej politickej správy Sovietskej
armády a vojenského námorníctva, armádneho gene-
rála A. Jepiševa, ktorý bol na krátkej návšteve v ČSSR.

12. februára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu účastníkov X. kongresu Medzinárod-
ného zväzu študentstva, vedenú jeho predsedom
D. Ulčákom.

17. februára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade predsedu Sovietu zväzu Najvyššieho sovietu
ZSSR A. Šitikova.

3. marca  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Talianskej republiky v ČSSR
A. Benazza. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny
prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Mauretán-
skej islamskej republiky v ČSSR A. Sidya.

10. marca  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Jemenskej arabskej republiky
v ČSSR M. Ibrahima.

11. marca  
Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade
delegáciu Ľudovej snemovne NDR, vedenú predsedom
Ľudovej snemovne a námestníkom predsedu Štátnej rady
NDR G. Göttingom.

17. marca  
– Prezident ČSSR L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Chilskej republiky v ČSSR J. Garciu Romera.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec Bolívijskej republiky

v ČSSR J. Ayllon a nový veľvyslanec Guinejskej repu-
bliky v ČSSR Ch. Mohamed.

14. apríla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Tuniskej republiky v ČSSR A. Mehi-
riho. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Japonského cisár-
stva v ČSSR T. Kanematsu.

26. apríla
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade maršala Sovietskeho zväzu K. Moskalenka pri prí-
ležitosti jeho návštevy Strednej skupiny sovietskych
vojsk.

28. apríla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Spojených štátov mexických v ČSSR
B. Reyesa. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny
prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Štátu Kuvajt
v ČSSR M. Al Herbish.

5. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska v ČSSR R. Scrivenera. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky
aj nový veľvyslanec Peruánskej republiky v ČSSR
Cabello E. Fernández de Paredes a nový veľvyslanec
Barmského zväzu v ČSSR U Vum Ko Hau.

7. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal v Prahe podpred-

sedu ústredného vedenia Spoločnosti sovietsko-česko-
slovenského priateľstva Alexandra A. Bulgakova.

2. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca ČĽR v ČSSR Tsung Ke-wena.

18. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

vedúceho delegácie ministerstva vysokého a stredného
odborného školstva ZSSR, ministra V. Jeljutina.
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23. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák a prezident ČSSR

L. Svoboda prijali v Prahe hlavného veliteľa Spojených
ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala Soviet-
skeho zväzu I. Jakubovského a náčelníka štábu Spoje-
ných ozbrojených síl členských štátov VZ armádneho
generála Sergeja M. Štemenka.

29. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade ministra zahraničných vecí Kubánskej republiky
R. Roa Garcíu, ktorý bol na oficiálnej priateľskej
návšteve v ČSSR.

6. júla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade ministra zahraničných vecí Zjednotenej arabskej
republiky M. Rijáda, ktorý bol na oficiálnej návšteve
v ČSSR.

22. júla  
– Prezident republiky L. Svoboda.prijal na Pražskom

hrade ministra zahraničných vecí Sýrskej arabskej repu-
bliky A. Ch. Chaddama, ktorý bol na oficiálnej návšteve
v ČSSR.

23. júla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade nového veľvyslanca RSR v ČSSR T. Has, a.

2. septembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu parlamentu VDR, vedenú členom poli-
tického byra ÚV Vietnamskej strany pracujúcich
a námestníkom predsedu stáleho výboru Národného
zhromaždenia VDR Hoang-van-Hoanom.

15. septembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade predsedu Najvyššieho súdu ZSSR A. Gorkina.

21. septembra  
– Prezident republiky L. Svoboda a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijali na Pražskom hrade ministra obrany
ZSSR maršala Sovietskeho zväzu A. Grečka.

22. septembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Sýrskej arabskej republiky v ČSSR
R. Allousha. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny

prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Etiópskeho
cisárstva v ČSSR B. Tsadik.

4. októbra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Kanady v ČSSR M. Wershofa.

19. októbra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a prezident republiky

L. Svoboda prijal na Pražskom hrade delegáciu Bulhar-
skej ľudovej armády.

23. októbra 
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu Spoločnosti sovietsko-českosloven-
ského priateľstva z Charkova a Sokolova.

29. októbra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade ministra zahraničných vecí Fínskej republiky
Väinö Leskinena, ktorý bol na oficiálnej návšteve
v ČSSR.

15. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca BĽR v ČSSR A. Dimitrova.

17. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal v Prahe sovietsku

vládnu delegáciu, vedenú členom ÚV KSSZ, podpredse-
dom rady ministrov ZSSR a predsedom Štátneho
výboru pre vedu a techniku pri rade ministrov ZSSR
akademikom V. A. Kirillinom.

18. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca VDR v ČSSR Duong Duc Haa.

24. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Sudánskej republiky v ČSSR A. El-
Beshir Shaddada. V ten istý deň odovzdal poverovacie
listiny prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Švaj-
čiarskej konfederácie v ČSSR W. Bossi.
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25. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca PĽR v ČSSR L. Motyku.

16. decembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Libanonskej republiky v ČSSR J. Ria-
chiho. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Jemenskej ľudo-
vodemokratickej republiky v ČSSR A. Al-Shair a nový
veľvyslanec Alžírskej demokratickej ľudovej republiky
v ČSSR M. Sahli.

19 7 2  

24. januára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky
v ČSSR S. El-Din Metwallyho.

27. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSSZ L. Brežnev navštívil

na Pražskom hrade prezidenta republiky L. Svobodu.

3. februára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade predsedu alžírskej časti československo-alžírskeho
výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spolu-
prácu, ministra priemyslu a energetiky Belaida Abdasa
Sálima.

9. februára 
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade ministra zahraničných vecí Jemenskej ľudovode-
mokratickej republiky M. Aulákího, ktorý bol na oficiál-
nej priateľskej návšteve v ČSSR.

16. februára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu KĽDR, vedenú ministrom zahraničných
vecí Ho Damom, ktorá bola na oficiálnej návšteve
v ČSSR.

23. februára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Kolumbijskej republiky v ČSSR
P. Londoňa. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny

prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Guinejskej
republiky v ČSSR B. Diabate.

2. marca  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a prezident republiky

L. Svoboda prijal na Pražskom hrade delegáciu Veľkého
národného zhromaždenia RSR, vedenú členom výkon-
ného výboru ÚV RKS, predsedom Veľkého národného
zhromaždenia RSR Š. Voitecom.

10. marca  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade štátneho sekretára Guinejskej republiky
pre zahraničný obchod A. Couyatého.

15. marca  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Ekvádorskej republiky v ČSSR E. Baronu. V ten
istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi repu-
bliky aj nový veľvyslanec USA v ČSSR A. Sherer.

10. apríla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade veľvyslanca MoĽR v ČSSR Ž. Njamu, ktorý mu
odovzdal Medailu priateľstva, ktorú mu udelilo prezí-
dium Veľkého ľudového churalu.

30. apríla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade manželku prezidenta Peruánskej republiky pani
Consuelu Gonzáles de Velasco, ktorá bola na krátkej
návšteve v ČSSR.

4. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Laoského kráľovstva v ČSSR P. La Norindra.

2. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu Ľudového zhromaždenia BĽR, vedenú
jeho predsedom a členom sekretariátu ÚV BKS Vladimi-
rom Bonevom.

7. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Gréckeho kráľovstva v ČSSR
D. Heraklidesa. V ten istý deň odovzdal poverovacie lis-
tiny prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Fínskej
republiky v ČSSR J. Toivola.
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14. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Somálskej republiky v ČSSR A. Adana. Prezi-
dent republiky L. Svoboda a predseda vlády ČSSR
L. Štrougal prijali 14. júna na Pražskom hrade aj
vojenskú delegáciu MĽR vedenú ministrom národnej
obrany MĽR generálplukovníkom L. Czinegem.

17. júna  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade ministerskú predsedníčku Indickej republiky
Indíru Gándhíovú, ktorá bola na oficiálnej návšteve
v ČSSR.

26. júna 
– Na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR bol prvý

tajomník ÚV KS Kuby a predseda kubánskej revolučnej
vlády Fidel Castro Ruz so sprievodom. 26. júna navštívil
na Pražskom hrade prezidenta republiky L. Svobodu.

28. júna 
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Uruguajskej východnej republiky
v ČSSR O. Infantozziho Sobu. V ten istý deň odovzdal
poverovacie listiny prezidentovi republiky aj nový veľvy-
slanec Nepálskeho kráľovstva v ČSSR J. Rana.

9. augusta  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade veliteľa Strednej skupiny sovietskych vojsk
v ČSSR generálplukovníka A. Majorova v súvislosti
s jeho odchodom z ČSSR.

21. augusta  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade generálporučíka I. Teniščeva v súvislosti s jeho
nástupom do funkcie veliteľa Strednej skupiny soviet-
skych vojsk v ČSSR.

22. augusta  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Argentínskej republiky v ČSSR
H. Gobbiho. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny
prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Indonézskej
republiky v ČSSR A. Moeis.

28. augusta  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu Národného zhromaždenia MĽR,

vedenú predsedom Národného zhromaždenia a členom
politického byra ÚV MZRS A. Apróm.

29. augusta  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Austrálskeho spoločenstva v ČSSR
L. Corkeryho. V ten istý deň odovzdal poverovacie lis-
tiny prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Líbyj-
skej arabskej republiky v ČSSR E. Ghadamsi.

5. septembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Kostarickej republiky v ČSSR
A. Lópeza.

4. októbra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Afganského kráľovstva v ČSSR
G. Safiho. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny
prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Ghanskej
republiky v ČSSR S. Kumi.

24. októbra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
novú veľvyslankyňu Juhovietnamskej republiky v ČSSR
Phan Minh Hien.

2. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Republiky Srí Lanka v ČSSR C. Siri-
wardena.

9. novembra  
– Prezident ČSSR L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca s osobitným poslaním Michaela Ondoga,
ktorý mu odovzdal osobné posolstvo prezidenta Ugand-
skej republiky generála Idi Amina.

15. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Senegalskej republiky v ČSSR
I. Boya. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny pre-
zidentovi republiky aj nový veľvyslanec Republiky
Sierra-Leone v ČSSR E. Blyden.
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22. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Zjednotenej republiky Tanzánie
v ČSSR C. Kallagheho.

28. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade veľvyslanca Indickej republiky v ČSSR S. Desaia,
ktorý mu menom prezidenta a vlády Indickej republiky
odovzdal pozdravy a spomienkové mince vydané pri prí-
ležitosti 25. výročia nezávislosti Indie. V ten istý deň pri-
jal prezident republiky aj nového veľvyslanca Japonska
v ČSSR S. Kimota, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

15. decembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade ministra obrany Irackej republiky generála
H. Šihába.

28. decembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade veľvyslanca BĽR v ČSSR A. Dimitrova, ktorý mu
z rozhodnutia ÚV BKS a Štátnej rady BĽR odovzdal
pamätnú medailu k 90. výročiu narodenia G. Dimitrova.

19 7 3  

25. januára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade námestníka ministra obrany ZSSR, maršala
Sovietskeho zväzu Pavla F. Batického.

31. januára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal v Prahe staršieho

predstaviteľa hlavného velenia Spojených ozbrojených
síl členských štátov VZ generálplukovníka K. Kožanova.

– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom
hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSSR
A. Matteiho.

13. februára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Guinejskej republiky v ČSSR
M. Camaru.

27. februára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca KĽDR v ČSSR Ri Won Boma.

2. marca
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca ZSSR v ČSR V. Mackeviča.

20. marca  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Talianskej republiky v ČSSR P. Cro-
vetta. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Kubánskej repu-
bliky v ČSSR J. Pérez Hernándes.

29. marca  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade zástupcu generálneho tajomníka Socialistickej
strany arabskej obrody (BAAS) SAR Abdalláha Al
Ahmara.

26. apríla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade ministra zahraničných vecí MoĽR L. Rinčina,
ktorý bol na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR.

15. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu Somálskej demokratickej republiky,
vedenú členom najvyššej revolučnej rady a štátnym
tajomníkom spojov A. Farahom.

16. mája 
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Zambijskej republiky v ČSSR D.
Kamanu.

29. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade delegáciu Sovietskeho výboru veteránov vojny,
vedenú jeho predsedom, dvojnásobným hrdinom ZSSR,
armádnym generálom P. I. Batovom.

31. mája  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Austrálskeho spoločenstva v ČSSR
J. Rowlanda.
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9. júla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade amerického štátneho tajomníka W. P. Rogersa.

24. júla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Islamskej republiky Pakistan v ČSR
M. Akbara Khana. V ten istý deň odovzdal poverovacie
listiny prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Tuni-
skej republiky v ČSSR M. Jaafar.

25. júla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Jemenskej arabskej republiky
v ČSSR J. Al-Iriáního.

31. júla  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade námestníka predsedu vlády a ministra financií,
hospodárstva a zahraničného obchodu Egyptskej arab-
skej republiky Abdala Azíza Muhammada Higázího.

1. augusta 
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade generálneho tajomníka OSN K. Waldheima.

5. septembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Indickej republiky v ČSSR V. Sidd-
harthačarriho.

4. októbra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Iránskeho cisárstva v ČSSR A. Esfan-
diaryho. V ten istý deň odovzdal prezidentovi republiky
poverovacie listiny nový veľvyslanec MoĽR v ČSSR
Z. Enebiš.

17. októbra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Bangladéšskej ľudovej republiky
v ČSSR S. Rahmana.

19. októbra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade prvého tajomníka ÚV BKS a predsedu Štátnej

rady BĽR T. Živkova, ktorý bol na neoficiálnej priateľ-
skej návšteve v ČSSR.

26. októbra 
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade vedúceho straníckej a vládnej delegácie VDR,
ktorá bola na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR,
člena politického byra ÚV Vietnamskej strany pracujú-
cich a predsedu vlády VDR Pham-van-Donga.

29. októbra.
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade predsedu Štátnej rady PĽR H. Jablońského, ktorý
bol na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR.

5. novembra  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca NDR v ČSSR G. Königa. V ten istý deň odovzdal
prezidentovi republiky poverovacie listiny aj nový veľvy-
slanec Nórskeho kráľovstva v ČSSR T. Oftedal.

5. decembra
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca MĽR v ČSSR M. Barityho.

6. decembra
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Sudánskej republiky v ČSSR A. Abdouna, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

18. decembra
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Švédskeho kráľovstva v ČSSR C. Cra-
foorda.

19 74   

3. januára 
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín
nového veľvyslanca Belgického kráľovstva v ČSSR J. des
Enffans ď Avernasa.

29. januára 
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Filipínskej republiky v ČSSR H. Brillantesa.
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13. februára  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom

hrade člena vojenskej revolučnej rady a predsedu vlády
Líbyjskej arabskej republiky majora Abdela Saláma
Džalúda, ktorý bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

5. marca  
– Prezident republiky L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Irackej republiky v ČSSR N. Al-Naamu.

25. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky prvého veľvy-
slanca NSR v ČSSR G. Ritzela, ktorý mu odovzdal svoje
poverovacie listiny.

16. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Zairskej republiky v ČSSR M. Futu-Tangu, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň
prevzal predseda československej vlády poverovacie lis-
tiny aj od nového veľvyslanca SFRJ v ČSSR M. Veniš-
nika.

2. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta ČSSR nového veľvyslanca
Bolívijskej republiky v ČSSR J. Suaréza, ktorý mu odo-
vzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň odovzdal
predsedovi československej vlády svoje poverovacie lis-
tiny aj nový veľvyslanec Guinejskej republiky v ČSSR
A. Diallo.

17. júla  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe v zastú-
pení prezidenta ČSSR predsedu Národného zhromažde-
nia Francúzskej republiky E. Faura s manželkou a ďal-
šími členmi francúzskej parlamentnej delegácie, ktorá
bola na návšteve v ČSSR.

3. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta ČSSR nového veľvyslanca
Spojených štátov mexických v ČSSR A. de Ortigosa.

4. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta ČSSR nového veľvyslanca

Dánskeho kráľovstva v ČSSR S. Mellbina, ktorý mu odo-
vzdal svoje poverovacie listiny.

24. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta ČSSR nového veľvyslanca
Kubánskej republiky v ČSSR J. Suareza, ktorý mu odo-
vzdal svoje poverovacie listiny.

1. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta ČSSR nového veľvyslanca
Kanady v ČSSR P. Dumasa, ktorý mu odovzdal svoje
poverovacie listiny.

3. novembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta ČSSR nového veľvyslanca
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
v ČSSR E. Willana, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny.

5. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta ČSSR nového veľvyslanca
Mauretánskej islamskej republiky v ČSSR A. Ould Sidya,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

18. novembra    
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta ČSSR nového veľvyslanca
Portugalskej republiky v ČSSR A. Telu Moreiru de
Almeida Magalhaesa Colabu, ktorý mu odovzdal svoje
poverovacie listiny.

27. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta ČSSR nového veľvyslanca
Jemenskej ľudovodemokratickej republiky v ČSSR
M. Osheisha, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

19 7 5   

4. februára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Švajčiarskej konfederácie v ČSSR J. Grandjeana,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny predsedovi českoslo-
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venskej vlády aj nový veľvyslanec Rakúskej republiky
v ČSSR H. Pasch.

18. februára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Egyptskej arabskej republiky v ČSSR M. Šukrího,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

10. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Francúzskej republiky v ČSSR E. ď Harcourta,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

2. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Sýrskej arabskej republiky v ČSSR A. Farzata,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny predsedovi českoslo-
venskej vlády aj nový veľvyslanec Libérijskej republiky
v ČSSR J. Graham.

8. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Austrálskeho spoločenstva v ČSSR R. Furlongera,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

22. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Ugandskej republiky v ČSSR L. Akonga, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň odo-
vzdal poverovacie listiny predsedovi čs. vlády aj nový
veľvyslanec Marockého kráľovstva v ČSSR A. El Azizi.

29. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca PĽR v ČSSR J. Mitręgu, ktorý mu odovzdal svoje
poverovacie listiny.

5. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Peruánskej republiky v ČSSR A. Rospigliosiho,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

20. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Jemenskej arabskej republiky v ČSSR A. Khodra,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny predsedovi čs. vlády aj
nový veľvyslanec Zambijskej republiky v ČSSR D. Siba-
jene a nový veľvyslanec Rwandskej republiky v ČSSR
I. Munyeshyaka.

4. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

predsedu správnej rady americkej Chase Manhattan
Bank D. Rockefellera, ktorý navštívil Prahu a Bratislavu.

19. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Belgického kráľovstva R. van
Elslanda, ktorý bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

20. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

generálneho riaditeľa organizácie UNESCO Amadoua
Mahtara M’Bowa, ktorý bol na oficiálnej návšteve
v ČSSR.

25. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Islamskej republiky Pakistan v ČSSR M. Ali
Jafriho.

30. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, dvojná-
sobného hrdinu ZSSR a hrdinu ČSSR, maršala Soviet-
skeho zväzu I. Jakubovského, a náčelníka štábu Spoje-
ných ozbrojených síl členských štátov VZ, generála
armády S. Štemenka. V ten istý deň prijal G. Husák
na Pražskom hrade člena predsedníctva ÚV Zväzu
komunistov Juhoslávie a člena prezídia SFRJ E. Kardelja.

8. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca ČĽR v ČSSR Li En-čchia.

14. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal v Prahe delegáciu

švédskej odborovej ústredne LO (Landsorganisation),
vedenú jej predsedom Gunnarom Nilssonom.
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20. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca VDR v ČSSR Nguyen Tien Thonga.

11. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

Jeho kráľovskú Výsosť princa Alberta, ktorý viedol bel-
gickú hospodársku komisiu na návšteve v ČSSR.

15. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu najvyšších
funkcionárov Svetovej odborovej federácie, ktorú viedol
predseda SOF E. Pastorino a generálny tajomník SOF
P. Gensous.

17. septembra 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade predsedu rady minis-
trov BĽR S. Todorova, ktorý bol na oficiálnej priateľskej
návšteve v ČSSR.

17. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Socialistickej republiky Barmský zväz
v ČSSR Ba Maunga. V ten istý deň prijal prezident repu-
bliky aj veľvyslanca Indickej republiky v ČSSR V. Sidd-
harthačarriho v súvislosti s ukončením jeho diplomatic-
kej misie.

19. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Belgickej
socialistickej strany, ktorú viedli spolupredsedovia
strany A. Cools a W. Claes.

1. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

predsedu vlády Iránu Amíra Abbása Hovejdu, ktorý bol
na oficiálnej návšteve v ČSSR.

15. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade študijnú delegáciu
straníckych pracovníkov KSSZ vedenú kandidátom ÚV
KSSZ a vedúcim oddelenia ÚV KSSZ N. Savinkinom.

16. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Juhoslo-

vanskej ľudovej armády vedenú zväzovým tajomníkom
národnej obrany SFRJ armádnym generálom N. Ljubići-
ćom.

11. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

generálmajora Sovietskej armády I. Skripka.

12. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe oficiálnu sovietsku kultúrnu
delegáciu, vedenú kandidátom politického byra ÚV
KSSZ a ministrom kultúry ZSSR P. Demičevom.

17. novembra
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Holandského kráľovstva v ČSSR
H. Ponta, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

21. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade ministra zahranič-
ného obchodu ZSSR N. Patoličeva.

10. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade dvojnásobného
hrdinu ZSSR, letca-kozmonauta, generálmajora G. Bere-
gového.

17. decembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Sudánskej republiky v ČSSR O. Mohammeda.

19 76

16. januára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Portugalskej republiky
majora Ernesta Augusta de Melo Antunesa , ktorý bol
na návšteve ČSSR.

28. januára  
– Prezident ČSSR G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSSR H. Brocha.
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17. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

spolkového kancelára Rakúskej republiky B. Kreiského,
ktorý bol na oficiálnej návšteve ČSSR.

9. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Ústrednej
organizácie fínskych odborov (SAK), vedenú prvým
predsedom P. Oiviom.

11. marca  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Indonézskej republiky v ČSSR A. Loebisa.

25. marca  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Japonského cisárstva v ČSSR F. Suzukiho.

28. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Indickej republiky v ČSSR S. Alirajpura.

5. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Republiky Srí Lanka v ČSSR C. Weeratunga.
V ten istý deň odovzdal prezidentovi republiky na Praž-
skom hrade poverovacie listiny aj nový veľvyslanec Stre-
doafrickej republiky v ČSSR V. N’Gawe.

12. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Somálskej demokratickej republiky v ČSSR
Ali Hashiho.

3. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Laoskej ľudovodemokratickej republiky
v ČSSR K. Tounaloma.

17. júna  
– Prezident republiky G. Husák odovzdal na Pražskom

hrade staršiemu predstaviteľovi hlavného veliteľa Spoje-
ných ozbrojených síl členských štátov Varšavskej
zmluvy v ČSSR generálplukovníkovi M. Nikitinovi Rad
bieleho leva I. triedy.

23. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca USA v ČSSR T. Byrna. V ten istý deň prijal pre-
zident republiky na Pražskom hrade aj veľvyslankyňu
Juhovietnamskej republiky v ČSSR Phan Minh Hienovú
v súvislosti s ukončením jej diplomatickej misie.

1. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe veľvyslanca BĽR v ČSSR A. Dimi-
trova v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej misie.

2. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Talianskej republiky v ČSSR G. Falchiho.

8. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade generálplukovníka
Sovietskej armády Dmitrija Litovceva v súvislosti s jeho
nástupom do funkcie staršieho predstaviteľa hlavného
veliteľa Spojených ozbrojených síl členských štátov Var-
šavskej zmluvy pri ČSĽA.

– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade
v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca BĽR v ČSSR G. Vladykova.

7. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v ČSSR W. Jaeg-
giho. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Ekvádorskej repu-
bliky v ČSSR A. Donoso Donosa a nový veľvyslanec
Argentínskej republiky v ČSSR A. Dumont.

8. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Republiky Mali v ČSSR B. Kasseho. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky
aj nový veľvyslanec Írskej republiky v ČSSR T. O’Sullivan.

7. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Tureckej republiky v ČSSR M. Sayinsoya.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec Irackej republiky v ČSSR
J. Al Duri.
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13. októbra   
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Kostarickej republiky v ČSSR T. Castra. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky
aj prvý veľvyslanec Nového Zélandu v ČSSR B. Bolt.

26. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Islandskej republiky v ČSSR A. Tryggvasona.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec Jemenskej arabskej repu-
bliky v ČSSR A. Al-Halali.

10. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Tuniskej republiky v ČSSR Z. Chellyho.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec Fínskej republiky v ČSSR
O. Auero a nový veľvyslanec Gréckej republiky v ČSSR
G. Petrounacos.

11. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe oficiálnu delegáciu Maďarskej
odborovej ústredne (SZOT), vedenú členom politického
byra ÚV MSRS a generálnym tajomníkom SZOT S. Gás-
párom.

17. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade generálplukovníka
I. Teniščeva v súvislosti s jeho odchodom z Českoslo-
venska.

23. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe delegáciu ÚV Komunistického
zväzu mládeže MĽR, vedenú členom politického byra
ÚV MZRS a prvým tajomníkom ÚV KISZ L. Maróthym.

24. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Švédskeho kráľovstva v ČSSR M. Girona.

15. decembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Islamskej republiky Pakistan v ČSSR M. Jaf-
riho, ktorý mu odovzdal pamätnú medailu, vydanú pri

príležitosti 100. výročia narodenia zakladateľa Pakis-
tanu Muhammada Alího Džinnáha.

– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky
G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu sekreta-
riátu Medzinárodného zväzu študentstva, vedenú jeho
predsedom D. Ulčákom.

17. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade vedúceho delegácie
Somálskej demokratickej republiky, viceprezidenta
a ministra obrany Somálskej demokratickej republiky
armádneho generála M. Samantara.

19 7 7   

5. januára
– Prezident republiky prijal na Pražskom hrade nového

veľvyslanca Sudánskej republiky v ČSSR Al Rašída abu
Shama, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

22. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade vedúceho etiópskej
delegácie, člena dočasnej vojenskej správnej rady a pred-
sedu jej správneho a organizačného výboru F. Desta.

24. marca 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova a náčelníka štábu Spoje-
ných ozbrojených síl členských štátov VZ armádneho
generála A. Gribkova.

6. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Guinejskej republiky v ČSSR Z.
Toura. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Nigerskej repu-
bliky v ČSSR I. Salifou.

13. apríla  
– Prezident ČSSR G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Nigérijskej federatívnej
republiky brigádneho generála J. Garbu.

18. apríla 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade sovietsku vojenskú
delegáciu, vedenú členom politického byra ÚV KSSZ
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a ministrom obrany ZSSR maršalom Sovietskeho zväzu
D. Ustinovom.

22. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade predsedu vlády RSR
M. Maneska.

28. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade predsedu rady minis-
trov NDR W. Stopha, ktorý bol na priateľskej pracovnej
návšteve v ČSSR.

12. mája 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák sa v Prahe stretol s generálnym tajomníkom
ÚV Komunistickej strany Chile L. Corvalánom.

17. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska v ČSSR P. Mala. V ten istý deň
odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky aj
nový veľvyslanec Ghanskej republiky v ČSSR A. Crabbe.

– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky
G. Husák prijal na Pražskom hrade člena generálneho
sekretariátu Všeobecného ľudového kongresu Líbyjskej
arabskej ľudovej socialistickej džamahírije Abdasa
Saláma Džallúda.

19. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova, náčelníka štábu Spoje-
ných ozbrojených síl členských štátov VZ armádneho
generála A. Gribkova a ďalších vedúcich predstaviteľov
armád členských štátov VZ.

26. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade predsedu Všezväzo-
vej ústrednej rady sovietskych odborov A. Šibajeva.

8. júna
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca NSR v ČSR J. Diesela, ktorý mu odo-
vzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň prijal pre-
zident republiky aj nového veľvyslanca Španielskeho
kráľovstva v ČSSR G. de Cordovu y Moreno, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

18. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade veľvyslanca Kubán-
skej republiky v ČSSR P. Torresa, ktorý mu odovzdal
Pamätnú medailu 20. výročia začatia kubánskeho
národnooslobodzovacieho boja.

28. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Belgického kráľovstva v ČSSR R. ď
Anethana, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
V ten istý deň odovzdal prezidentovi republiky povero-
vacie listiny aj nový veľvyslanec Senegalskej republiky
v ČSSR M. M’Bengue a nový veľvyslanec Mauretánskej
republiky v ČSSR G. Soumare.

29. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade vedúceho delegácie
Socialistickej strany arabskej obrody (BAAS) námest-
níka generálneho tajomníka jej celoarabského vedenia
A. Ahmara.

30. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra a tajomníka ÚV SED H. Axena.

17. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca BĽR v ČSSR Ch. Šanova, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

6. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Národnej
ľudovej armády NDR, vedenú členom politického byra
SED a ministrom národnej obrany NDR armádnym
generálom H. Hoffmannom.

7. septembra 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Republiky Sierra-Leone v ČSSR
A. Conteha, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
V ten istý deň odovzdal prezidentovi republiky povero-
vacie listiny aj nový veľvyslanec Zjednotenej republiky
Tanzázie v ČSSR P. Ndobho a nový veľvyslanec Zairskej
republiky v ČSSR B. Wa Boendé.

21. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe veliteľa Strednej skupiny soviet-
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skych vojsk v ČSSR generálplukovníka D. Suchorukova
a člena vojenskej rady, náčelníka politickej správy gene-
rálporučíka K. Maximova.

13. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Kanady v ČSSR P. Johnstona, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň odo-
vzdal prezidentovi republiky poverovacie listiny aj nový
veľvyslanec Nepálskeho kráľovstva v ČSSR G. Karki.

18. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSSR
O. Lydva, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

26. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV PZRS S. Olszowského.

16. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Irackej republiky v ČSSR Al-Hadit-
hiho, A., ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
V ten istý deň odovzdal prezidentovi republiky povero-
vacie listiny aj nový veľvyslanec Austrálskeho spoločen-
stva v ČSSR R. Laurie.

29. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Venezuelskej republiky v ČSSR
J. Vivasa, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
V ten istý deň odovzdal prezidentovi republiky povero-
vacie listiny aj nový veľvyslanec Socialistickej republiky
Barmský zväz v ČSSR U Maung Maung.

8. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena ÚV KSSZ
a ministra zahraničného obchodu ZSSR N. Patoličeva.

21. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe predsedu Ľudovej organizácie
Juhozápadnej Afriky (SWAPO) S. Nujomu.

28. decembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Líbyjskej arabskej ľudovej socialis-
tickej džamahírije v ČSSR R. Saláha, ktorý mu odovzdal
svoje poverovacie listiny.
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13. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade vedúceho delegácie
SPD v Spolkovom sneme NSR H. Wehnera.

16. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

generálneho tajomníka KS Chile L. Corvalána.

27. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV SED G. Mittaga.

31. januára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Portugalskej republiky v ČSSR A. de
Carvalho Ressana Garcíu, ktorý mu odovzdal svoje
poverovacie listiny. V ten istý deň odovzdal prezidentovi
republiky poverovacie listiny aj nový veľvyslanec Talian-
skej republiky v ČSSR C. Albertario.

2. februára 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra ÚV KSSZ
a prvého tajomníka leningradského oblastného výboru
KSSZ G. Romanova.

14. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Nigérijskej federatívnej republiky
v ČSSR Ch. Hollista, ktorý mu odovzdal svoje poverova-
cie listiny. V ten istý deň odovzdal prezidentovi repu-
bliky poverovacie listiny aj nový veľvyslanec Republiky
Burundi v ČSSR S. Gahundu.

3. marca 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Sejmu
PĽR, vedenú členom politického byra a tajomníkom ÚV
PZRS poslancom Sejmu S. Kaniom.

4. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade tajomníka výkon-
ného výboru predsedníctva ÚV Zväzu komunistov Juho-
slávie S. Dolanca.
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17. marca  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Švédskeho kráľovstva v ČSSR J. Lil-
liehööka, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec Iránskeho cisárstva
v ČSSR N. Mirfakhrai.

19. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka ministra
obrany ZSSR, maršala Sovietskeho zväzu K. Moska-
lenka. V ten istý deň prijal G. Husák zástupcov delegá-
cií, ktoré sa zúčastňovali rokovaní IX. Svetového odboro-
vého zjazdu v Prahe.

22. mája  
– Prezident republiky prijal na Pražskom hrade nového

veľvyslanca Spojených štátov mexických v ČSSR
J. Pimentela. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny
prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec RSR v ČSSR
I. Diaconescu.

9. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

oficiálnu delegáciu Snemovne ľudu parlamentu Indic-
kej republiky, vedenú predsedom Snemovne ľudu
K. Hegdom.

19. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ, prezident republiky a pred-

seda ÚV Národného frontu ČSSR G. Husák prijal
na Pražskom hrade člena politického byra ÚV BKS, pred-
sedu národnej rady Vlasteneckého frontu BĽR P. Kuba-
dinského. V ten istý deň prijal G. Husák aj delegáciu par-
lamentu Rakúskej republiky, ktorú viedol A. Benya.

23. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra obchodu Iránskeho cisárstva K. Chosraušáhího.

16. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Alžírskej demokratickej ľudovej
republiky v ČSSR N. Delleciho, ktorý mu odovzdal svoje
poverovacie listiny. V ten istý deň odovzdal poverovacie
listiny prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Afgan-
skej demokratickej republiky v ČSSR B. Karmal a nový
veľvyslanec Tureckej republiky v ČSSR O. Basman.

29. augusta  
– Generálny tajomník a prezident republiky G. Husák pri-

jal na Pražskom hrade delegáciu poslancov frakcie Slo-
bodnej demokratickej strany v Spolkovom sneme NSR,
vedenú jej predsedom W. Mischnickom.

19. septembra  
– Generálny tajomník a prezident republiky G. Husák pri-

jal v Prahe člena politického byra ÚV Beninskej ľudovej
revolučnej strany M. Alladaya.

25. septembra 
– Generálny tajomník a prezident republiky G. Husák pri-

jal na Pražskom hrade oficiálnu delegáciu Ľudového
zhromaždenia Sýrskej arabskej republiky, vedenú jeho
predsedom M. Chadídom.

2. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal Na Pražskom hrade ministra obrany Sýr-
skej arabskej republiky generála armády M. Tlassa.

9. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Kolumbijskej republiky v ČSSR G. Mejíu.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec Tuniskej republiky
v ČSSR R. Klibi.

18. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca MoĽR v ČSSR Ö. Dordža. V ten istý deň odo-
vzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky aj nový
veľvyslanec Dánskeho kráľovstva v ČSSR B. Haakonsen.

20. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu Veľkého národného zhromaždenia Tureckej
republiky, vedenú úradujúcim predsedom senátu F. Esa-
toglom.

25. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal Na Pražskom hrade

podpredsedu Svetovej rady mieru a bývalého prezi-
denta Portugalskej republiky F. C. Gomesa.

1. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Konžskej ľudovej republiky v ČSSR R. Eye-
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niho. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Thajského kráľo-
vstva v ČSSR K. Sricharoen a nový veľvyslanec Laoskej
ľudovodemokratickej republiky v ČSSR S. Peht-Lasy .

13. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák sa v Prahe stretol s prvým tajomníkom ÚV
PZRS E. Gierekom.

17. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Libanonskej republiky v ČSSR J. Goguikiana.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec SFRJ v ČSSR M. Vlahović.

27. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade náčelníka generálneho
štábu ozbrojených síl ZSSR, prvého námestníka ministra
obrany ZSSR, maršala Sovietskeho zväzu N. Ogarkova.

19 7 9

10. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe predsedu Afrického ľudového
zväzu Zimbabwe (ZAPU) a spolupredsedu Vlastenec-
kého frontu Zimbabwe J. Nkoma.

12. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

prijal na Pražskom hrade veliteľa Strednej skupiny soviet-
skych vojsk v ČSSR generálplukovníka D. Suchorukova
v súvislosti s jeho nadchádzajúcim odchodom z ČSSR.

24. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade nového veliteľa
Strednej skupiny sovietskych vojsk v ČSSR generálplu-
kovníka D. Jazova. V ten istý deň prijal G. Husák
na Pražskom hrade aj člena predsedníctva ÚV Zväzu
komunistov Juhoslávie Alexandra Grlićkova.

31. januára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Nového Zélandu v ČSSR F. Smalla. V ten
istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi ČSSR
aj nový veľvyslanec Islamskej republiky Pakistan v ČSSR

S. Yusuf, nový veľvyslanec Afganskej demokratickej
republiky v ČSSR J. Bonyadi a nový veľvyslanec KĽDR
v ČSSR Rju Ho-zun.

2. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

generálneho tajomníka ÚV Brazílskej komunistickej
strany L. Prestesa.

7. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Ugandskej republiky v ČSSR A. Ellyho. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi ČSSR aj
nový veľvyslanec Filipínskej republiky v ČSSR R. García
a nový veľvyslanec Republiky Togo v ČSSR F. Tettekpoe.

8. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu ÚV Všez-
väzového leninského komunistického zväzu mládeže,
vedenú členom ÚV KSSZ a prezídia Najvyššieho sovietu
ZSSR, prvým tajomníkom ÚV VLKZM B. Pastuchovom.

14. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe veľvyslanca ZSSR v ČSSR
V. Mackeviča.

19. marca  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu Rakúskeho odborového zväzu, ktorú viedol
jeho predseda A. Benya.

2. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

členov misie Japonskej obchodnej komory, vedených jej
predsedom Š. Naganom.

10. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe tajomníka ÚV KSSZ M. Gorba-
čova, vedúceho delegácie ZSSR, ktorá sa zúčastnila IX.
celoštátneho zjazdu JRD.

18. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu výkon-
ného výboru Federácie vietnamských odborov, vedenú
členom politického byra ÚV Komunistickej strany Viet-
namu a predsedom výkonného výboru FVO Nguyen-
van-Linhom.
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26. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák odovzdal na Pražskom hrade Rad priateľstva
predsedovi Svetovej rady mieru R. Čandrovi. V ten istý
deň prijal G. Husák na Pražskom hrade delegáciu Sveto-
vej rady mieru.

27. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena ÚV KSSZ
a námestníka predsedu rady ministrov ZSSR K. Katu-
ševa. V ten istý deň prijal G. Husák na Pražskom hrade
ministra zahraničných vecí Kubánskej republiky Isidora
Malmiercu Peoliho.

30. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v ČSSR B. Tor-
riona. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec USA v ČSSR
F. Meehan.

6. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

generálneho riaditeľa organizácie UNESCO A. M’Bowa.

11. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova.

13. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe predsedu Afrického národného
kongresu (ANC) Južnej Afriky O. Tamba.

27. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Beninskej ľudovej republiky v ČSSR A. Mon-
teiru. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec ČĽR v ČSSR Li
Ting-guan.

29. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Najvyš-
šieho sovietu ZSSR, vedenú kandidátom politického
byra ÚV KSSZ a prvým námestníkom prezídia Najvyš-
šieho sovietu ZSSR V. Kuznecovom.

6. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade poľskú vojenskú
delegáciu vedenú členom politického byra ÚV PZRS
a ministrom národnej obrany PĽR armádnym generá-
lom W. Jaruzełským.

29. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Skupštiny
SFRJ, vedenú predsedom zväzovej skupštiny D. Marko-
vićom.

5. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Indonézske republiky v ČSSR J. Louhana-
pessyho. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny pre-
zidentovi ČSSR aj nový veľvyslanec Iránskej islamskej
republiky v ČSSR J. Vaziri a nový veľvyslanec Švédskeho
kráľovstva v ČSSR B. Rösiö.

10. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova.

11. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca MĽR v ČSSR M. Barityho v súvislosti s ukon-
čením jeho diplomatickej misie.

19. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Spojených štátov mexických v ČSSR
R. Leala. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny pre-
zidentovi republiky aj nový veľvyslanec Rakúskej repu-
bliky v ČSSR H. Weinberger.

5. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák sa v Prahe stretol so sovietskou vojenskou
delegáciou vedenou námestníkom ministra obrany
ZSSR armádnym generálom S. Kurotkinom.

10. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Jemenskej arabskej republiky v ČSSR
J. Mahdiho. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny
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prezidentovi ČSSR aj nový veľvyslanec MĽR v ČSSR
B. Kovács.

16. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade účastníkov konzulta-
tívneho stretnutia predstaviteľov parlamentov člen-
ských štátov Varšavskej zmluvy, ktoré sa konalo v Prahe
v dňoch 16. – 17. októbra.

– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade
v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Portugalskej republiky v ČSSR J. Proenc,a.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
ČSSR aj nový veľvyslanec BĽR v ČSSR Ž. Popov.

30. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Malajzie v ČSSR I. Razaliho. V ten istý deň odo-
vzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky aj nový
veľvyslanec Republiky Mali v ČSSR D. Maiga a nový veľ-
vyslanec Srílanskej demokratickej socialistickej repu-
bliky v ČSSR R. Johnpulle. 30. októbra prevzal prezident
republiky poverovacie listiny aj od nového veľvyslanca
Zambijskej republiky v ČSSR S. Shimabaleho.

7. novembra 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Cyperskej republiky v ČSSR A. Angelidesa. V ten
istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi ČSSR
aj nový veľvyslanec Štátu Kuvajt v ČSSR A. Al-Khoder.

13. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Holandského kráľovstva v ČSSR F. Greupa.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
ČSSR aj nový veľvyslanec Dánskeho kráľovstva v ČSSR
A. Hansen a nový veľvyslanec Gréckej republiky v ČSSR
L. Mavromichalis.

22. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra ÚV KSSZ a prvého tajomníka MV KSSZ v Moskve
V. Grišina.

30. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Socialistickej republiky Barmský zväz v ČSSR

U Tin Oa. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny pre-
zidentovi ČSSR aj nový veľvyslanec Brazílskej federatív-
nej republiky v ČSSR M. A. de Pimentel Brandao.

13. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade ministra zahranič-
ného obchodu ZSSR N. Patoličeva.

26. decembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Indickej republiky v ČSSR K. Ranu.

19 8 0

4. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade veľvyslanca ZSSR
v ČSSR V. Mackeviča v súvislosti s ukončením jeho
diplomatickej misie v ČSSR.

19. februára  
– Prezident ČSSR G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Uruguajskej východnej republiky v ČSSR
J. Clericu.

20. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca ZSSR v ČSSR A. Botvina.

– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade
hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl štátov VZ
maršala Sovietskeho zväzu V. Kulikova a náčelníka štábu
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ armád-
neho generála A. Gribkova.

28. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSSR P. Le Gourrié-
reca. V ten istý deň odovzdal prezidentovi ČSSR povero-
vacie listiny aj nový veľvyslanec Kostarickej republiky
v ČSSR A. Pinto a nový veľvyslanec Islandskej republiky
v ČSSR P. Tryggvason.

10. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade členku politického byra
ÚV Afganskej demokratickej republiky A. Rátebzádovú.
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13. marca 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade predsedu rady minis-
trov ZSSR a predsedu Štátneho plánovacieho výboru
ZSSR N. Bajbakova, ktorý bol na návšteve ČSSR.

27. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova.

– V ten istý deň prijal G. Husák na Pražskom hrade aj
člena politického byra ÚV Ľudovej demokratickej strany
Afganistanu, podpredsedu revolučnej rady a vlády
Afganskej demokratickej republiky A. Kištmanda.

15. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade oficiálnu parla-
mentnú delegáciu Alžírskej demokratickej ľudovej repu-
bliky, vedenú členom politického byra ÚV strany Frontu
národného oslobodenia a predsedom Národného ľudo-
vého zhromaždenia Alžírskej demokratickej ľudovej
republiky R. Bitatom.

25. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Ekvádorskej republiky v ČSSR C. Gonzáleza.
V ten istý deň odovzdal prezidentovi ČSSR poverovacie
listiny aj nový veľvyslanec Japonska v ČSSR I. Yoshioko.

6. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade oficiálnu parla-
mentnú delegáciu Fínskej republiky, vedenú predsedom
fínskeho parlamentu J. Virolainenom.

12. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe delegáciu Spoločnosti sovietsko-
československého priateľstva na čele s predsedom jej
všezväzového vedenia A. Bulgakovom.

29. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade kandidáta politic-
kého byra ÚV Jemenskej socialistickej strany, ministra
obrany Jemenskej ľudovodemokratickej republiky plu-
kovníka Alího Ahmada Násira Antara. V ten istý deň pri-
jal G. Husák na Pražskom hrade aj člena revolučného
vedenia a hlavného veliteľa ozbrojených síl Líbyjskej

arabskej ľudovej socialistickej džamahírije brigadíra
Abú Bakra Júnisa Džabira so sprievodom.

30. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV SED G. Grüneberga.

5. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe tajomníka ÚV PZRS A. Žabiń-
ského.

18. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

prijal na Pražskom hrade vedúcich delegácií členských
štátov RVHP a SFRJ, ktorí sa zúčastnili na XXXIV. zasa-
daní RVHP v Prahe.

19. júna   
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického byra
ÚV KSSZ a predsedu rady ministrov ZSSR A. Kosygina.

25. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade v súvislosti s odo-
vzdaním poverovacích listín nového veľvyslanca Peru-
ánskej republiky v ČSSR J. Castra. V ten istý deň odo-
vzdal poverovacie listiny prezidentovi ČSSR aj nový veľ-
vyslanec Jemenskej ľudovodemokratickej republiky
v ČSSR A. Abkar a nový veľvyslanec Venezuelskej repu-
bliky v ČSSR O. di Giacomo.

3. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického výkonného
výboru a tajomníka ÚV RKS V. Cazaka.

14. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Lánoch kandidáta politického byra ÚV
KSSZ a prvého tajomníka ÚV KS Uzbekistanu Š. Rašidova.

18. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe generálneho tajomníka Ľudovej
pokrokovej strany Guayany Ch. Jagana.

4. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

oficiálnu parlamentnú delegáciu Cyperskej republiky
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vedenú predsedom poslaneckej snemovne A. Michaeli-
disom.

10. septembra 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v ČSSR J. Richa. V ten istý deň odo-
vzdal poverovacie listiny prezidentovi ČSSR aj nový veľ-
vyslanec Egyptskej arabskej republiky v ČSSR M. Aziz
Eissa a nový veľvyslanec Socialistickej Etiópie v ČSSR
major B. Gembere.

15. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV PZRS S. Ołszowského.

19. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade ministra zahranič-
ných vecí Socialistickej Etiópie F. Gedle-Giorgisa.

15. októbra   
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Sudánskej demokratickej republiky v ČSSR
generálmajora M. Rahamu. V ten istý deň odovzdal
poverovacie listiny prezidentovi republiky na Pražskom
hrade nový veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v ČSSR
G. Krane, nový veľvyslanec Nigérijskej republiky v ČSSR
M. Karimou a nový veľvyslanec Republiky Horná Volta
v ČSSR L. Kini.

– Prezident republiky G. Husák prijal 15. októbra na Praž-
skom hrade aj člena Rady revolučného velenia, regionál-
neho a národného vedenia strany BAAS, námestníka
predsedu vlády a predsedu Národného zhromaždenia
Irackej republiky N. Haddáda.

16. októbra 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova.

23. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV Mongolskej ľudovej revolučnej strany N. Džag-
varala.

– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky
G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického

byra ÚV MSRS a námestníka predsedu rady ministrov
MĽR G. Aczéla.

25. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra a tajomníka ÚV KSSZ A. Kirilenka.

3. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra ÚV KS Vietnamu, podpredsedu vlády a ministra
vnútra VSR Pham Hunga.

5. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák odovzdal na Pražskom hrade Rad Červenej
zástavy veliteľovi Strednej skupiny sovietskych vojsk
v ČSSR generálplukovníkovi D. Jazovovi a staršiemu
predstaviteľovi hlavného veliteľa Spojených ozbroje-
ných síl členských štátov VZ pri ČSĽA generálplukovní-
kovi D. Litovcevovi.

19. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade kandidáta politického
byra ÚV KSSZ a ministra kultúry ZSSR P. Demičeva.

21. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Kubánskej republiky v ČSSR P. Torresa
v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej misie.

25. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Ghanskej republiky v ČSSR J. Arthura. V ten
istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi ČSSR
aj nový veľvyslanec Tuniskej republiky v ČSSR N. Mej-
doub a prvý veľvyslanec Kambodžskej ľudovej republiky
v ČSSR Phang Saret.

29. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka pred-
sedu vlády VSR Vo-nguyen Giapa.

2. decembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Belgického kráľovstva v ČSSR L. Leerma-
kersa. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
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dentovi ČSSR aj nový veľvyslanec Fínskej republiky
v ČSSR A. Karppinen.

– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky
G. Husák prijal na Pražskom hrade veliteľa Strednej sku-
piny sovietskych vojsk v ČSSR generálplukovníka D.
Jazova v súvislosti s jeho nadchádzajúcim odchodom
z Československa.

4. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade oficiálnu delegáciu
Ľudového zhromaždenia BĽR vedenú členom sekreta-
riátu ÚV BKS a predsedom Ľudového zhromaždenia
BĽR V. Bonevom.

9. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena výkonnej komisie Národ-
ného vedenia Sandinovského frontu národného oslobo-
denia, ministra poľnohospodárstva J. W. Romána, vedú-
ceho delegácie SFNO a vlády národnej obnovy Nikara-
gujskej republiky.

17. decembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca NDR v ČSSR G. Königa v súvislosti s ukon-
čením jeho diplomatickej misie.

19 8 1

7. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka pred-
sedu Rady ministrov ZSSR N. Talyzina.

– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade
v súvislosti s odovzdaním poverovacích listí nového veľ-
vyslanca NDR v ČSR H. Ziebarta a nového veľvyslanca
Tureckej republiky v ČSSR S. Aktuga.

13. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade prvého námestníka
predsedu rady ministrov ZSSR I. Archipova.

17. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade generálneho tajom-
níka Komunistickej strany USA G. Halla.

5. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák sa na Pražskom hrade stretol s delegáciou
KSSZ vedenou generálnym tajomníkom ÚV KSSZ
L. Brežnevom.

15. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Argentínskej republiky v ČSSR
A. Lopeza a nového veľvyslanca Sýrskej arabskej repu-
bliky v ČSSR A. Barzaja.

23. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Národ-
ného zhromaždenia MĽR.

6. mája 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

prvého veľvyslanca Nikaragujskej republiky v ČSSR
A. Pereza.

12. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Fínskej republiky P. Väyry-
nena, ktorý bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

16. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

zväzového tajomníka vnútra SFRJ F. Herljevića.

29. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka generál-
neho tajomníka celoarabského vedenia Socialistickej
strany arabskej obrody (BAAS) Sýrie A. Ahmara.

– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade
ministra zahraničných vecí Tureckej republiky Iltera
Türkmena a nového veľvyslanca Španielskeho kráľo-
vstva v ČSSR F. Mestreho, ktorý mu odovzdal svoje
poverovacie listiny.

1. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Konžskej ľudovej republiky v ČSSR
G. Eyaba, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
V ten istý deň odovzdal prezidentovi republiky povero-
vacie listiny aj nový veľvyslanec Austrálskeho spoločen-
stva v ČSSR J. Burgess, nový veľvyslanec Írska v ČSSR
E. Brennan a nový veľvyslanec Laoskej ľudovodemokra-
tickej republiky v ČSSR V. Sengmuong.
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5. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade veliteľa Spojených
ozbrojených síl členských štátov VZ maršala ZSSR
V. Kulikova.

6. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Švédskeho kráľovstva v ČSSR K. Skog-
lunda, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

27. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu ústred-
ného výboru Všezväzového leninského komunistického
zväzu mládeže, vedenú členom ÚV KSSZ a prezídia Naj-
vyššieho sovietu ZSSR, prvým tajomníkom ÚV VLKZM
B. Pastuchovom.

27. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu ústrednej
rady Všeobecného zväzu rumunských odborov, vedenú
kandidátom politického výkonného výboru ÚV Komu-
nistickej strany Rumunska a predsedom ústrednej rady
Všeobecného zväzu rumunských odborov C. Oneskom.

30. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Talianskej republiky v ČSSR P. Tozzo-
liho, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten
istý deň prijal prezident republiky v súvislosti s odovzda-
ním poverovacích listín aj nového veľvyslanca Kanady
v ČSSR H. Peela, nového veľvyslanca Mauretánskej islam-
skej republiky v ČSSR M. El Boua a nového veľvyslanca
Thajského kráľovstva v ČSSR U. Thongphakdiho.

30. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca PĽR v ČSSR J. Mitregu v súvislosti s ukonče-
ním jeho diplomatickej misie. V ten istý deň prijal prezi-
dent republiky v súvislosti s odovzdaním poverovacích
listín nového veľvyslanca RSR v ČSSR C. Panzaru,
prvého veľvyslanca Nigérijskej federatívnej republiky
so sídlom v ČSSR E. Koladeho a nového veľvyslanca Spo-
jených štátov mexických v ČSSR A. Rodrigueza.

2. novembra 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra ÚV KSSZ a prvého tajomníka ÚV KS Kazachstanu
D. Kunajeva.

11. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca USA v ČSSR J. Matlocka, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň odo-
vzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky aj nový
veľvyslanec Portugalskej republiky v ČSSR A. Martins
a nový veľvyslanec Republiky Togo v ČSSR L. Dikeni.

16. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena ÚV Mongol-
skej ľudovej revolučnej strany a ministra obrany MoĽR
generálplukovníka D. Avchiu.

26. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe tajomníka ÚV Bulharskej komu-
nistickej strany V. Canova.

19 8 2

10. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV MSRS F. Havasiho.

24. marca
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Holandského kráľovstva v ČSSR
G. van Flotena, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny.

15. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe vedúcich delegácií odborových
organizácií socialistických krajín na X. všeodborovom
zjazde v Prahe.

3. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca VDR v ČSSR Nguyen-tien-Thonga v súvi-
slosti s ukončením jeho diplomatickej misie.

10. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade oficiálnu delegáciu
Ľudového zhromaždenia Angolskej ľudovej republiky,
vedenú členom ÚV Ľudového hnutia za oslobodenie
Angoly a prvým tajomníkom Ľudového zhromaždenia
Angolskej ľudovej republiky Manuelom B. de Sousom.
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13. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe sovietsku delegáciu vedenú čle-
nom ÚV KSSZ a predsedom Štátneho výboru ZSSR
pre vedu a techniku G. Marčukom.

17. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade staršieho predstavi-
teľa hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl člen-
ských štátov VZ pri ČSĽA generálplukovníka D. Litov-
ceva v súvislosti s jeho odchodom z Československa.

– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky
G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka pred-
sedu rady ministrov ZSSR A. Antonova.

19. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV SED H. Dohlusa.

20. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

luxemburskú parlamentnú delegáciu, vedenú predse-
dom Poslaneckej snemovne L. Bollendorffom.

27. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka pred-
sedu vládnej rady a ministra zahraničných vecí KĽDR
Ho Dama.

29. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe delegáciu výboru straníckej kon-
troly pri ÚV KSSZ a ústrednej revíznej komisie KSSZ,
vedenú predsedom ústrednej revíznej komisie KSSZ
G. Sizovom.

12. júla
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca VDR v ČSSR Vu Songa, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

10. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra ÚV KSSZ
a prvého tajomníka leningradského oblastného výboru
strany G. Romanova.

24. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV FKS G. Plissonniera.

30. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV SED G. Mittaga.

1. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe vedúcich delegácií mládežníc-
kych organizácií krajín socialistického spoločenstva,
Svetovej federácie demokratickej mládeže a Medziná-
rodného zväzu študentstva.

5. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV MSRS K. Németha.

1. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe tajomníka ÚV MSRS P. Várko-
nyiho.

29. novembra
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade nového veľvyslanca
PĽR v ČSSR A. Jedynaka.

28. decembra
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca NSR v ČSSR K. Meyera, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

19 8 3

13. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ, prezident republiky

a predseda rady obrany štátu G. Husák prijal na Praž-
skom hrade účastníkov riadneho zasadania výboru
ministrov obrany členských štátov Varšavskej zmluvy.

2. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

spolkového vicekancelára a ministra zahraničných vecí
NSR Hansa-Dietricha Genschera.
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7. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe delegáciu Libanonskej komunis-
tickej strany vedenú generálnym tajomníkom ÚV strany
G. Havím, ktorá bola na návšteve v ČSSR.

17. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova.

18. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV BKS O. Dojnova.

25. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu Ústrednej organizácie fínskych odborov,
vedenú jej predsedom P. Vilnanenom.

23. marca  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Japonska  v ČSSR T. Otaka. V ten istý deň
odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky aj
nový veľvyslanec Laoskej ľudovodemokratickej repu-
bliky v ČSSR K. Douangthongla a nový veľvyslanec
Kolumbijskej republiky ČSSR J. Mejía.

28. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka pred-
sedu rady ministrov ZSSR L. Smirnova.

30. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade ministra banského
priemyslu, energetiky a vodohospodárstva Socialistickej
Etiópie T. Ajitenfisa.

6. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

generálneho tajomníka Komunistickej strany Argentíny
A. Favu.

7. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade ministrov zahranič-
ných vecí členských štátov Varšavskej zmluvy.

21. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Afganskej demokratickej republiky v ČSSR
M. Karimzada.

– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky
G. Husák prijal na Pražskom hrade zväzového tajom-
níka národnej obrany SFRJ admirála B. Mamulu.

22. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena sekretariátu ÚV Komunis-
tickej strany Kuby L. Prieta.

28. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu Kongresu Spojených štátov mexických,
vedenú predsedom Poslaneckej snemovne H. Gilom.

2. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

prijal na Pražskom hrade členov politického byra ÚV
Ľudového hnutia za oslobodenie Angoly (MPLA) –
Strany práce, ministra obrany Angolskej ľudovej repu-
bliky plukovníka P. Tonhu a náčelníka hlavnej politickej
správy, námestníka ministra obrany Angolskej ľudovej
republiky podplukovníka F. Paivu.

5. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra ÚV Komunistickej strany Kuby, námestníka pred-
sedu štátnej rady a ministra dopravy Kubánskej repu-
bliky G. Fríasa.

12. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra ÚV Ľudovej revolučnej strany Kambodže, námest-
níka predsedu rady ministrov a ministra národnej
obrany Kambodžskej ľudovej republiky Bou Thanga.

26.mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe prvého tajomníka ÚV Komunis-
tickej strany Uruguaya R. Arismendiho.

27. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka pred-
sedu rady ministrov ZSSR A. Antonova.
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2. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSSR P. Dessauxa.
V ten istý deň odovzdal prezidentovi republiky povero-
vacie listiny aj nový veľvyslanec Spojených štátov mexic-
kých v ČSSR S. Pitol a nový veľvyslanec Španielskeho
kráľovstva v ČSSR C. de la Figuera y Jagou.

1. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu indického parlamentu, vedenú predsedom
Snemovne ľudu B. Džákharom.

12. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra ÚV Komunistickej strany Vietnamu a námestníka
predsedu štátnej rady VSR Ch-huy-Mana.

3. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Iránskej islamskej republiky v ČSSR
M. Rada. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny pre-
zidentovi republiky aj nový veľvyslanec Rakúskej repu-
bliky v ČSSR P. Ullmann a nový veľvyslanec Libanonskej
republiky v ČSSR E. Bedran.

24. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín prvého
veľvyslanca štátu Grenada v ČSSR W. Jacobsa. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky
aj nový veľvyslanec Beninskej ľudovej republiky v ČSSR
T. Mevo a nový veľvyslanec Marockého kráľovstva
v ČSSR A. Ouazzani.

1. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva Uffa
Ellemanna-Jensena.

6. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

parlamentnú delegáciu Rakúskej republiky vedenú
predsedom Národnej rady A. Benyom.

8. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala

Sovietskeho zväzu V. Kulikova a náčelníka štábu Spoje-
ných ozbrojených síl členských štátov VZ, armádneho
generála A. Gribkova.

29. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

členov exekutívy Medzinárodného družstevného zväzu.

12. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe predsedu Ľudovej organizácie
Juhozápadnej Afriky (SWAPO) S. Nujomu.

14. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

pri príležitosti 25. výročia založenia Kresťanskej miero-
vej konferencie delegáciu tejto medzinárodnej cirkev-
nej organizácie na čele s jej prezidentom K. Tóthom.

19. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v ČSSR M. Dahin-
dena. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj prvý veľvyslanec Madagaskarskej
demokratickej republiky v ČSSR F. Randrimamonjy
a nový veľvyslanec Thajského kráľovstva v ČSSR Ch.
Kannawat.

27. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena revolučného
vedenia a hlavného veliteľa ozbrojených síl Líbyjskej
arabskej ľudovej socialistickej džamahírije, brigadíra
abú Bakra Júnisa Džabira.

2. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra ÚV KSSZ a prvého tajomníka ÚV KS Kazachstanu
D. Kunajeva.

18. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe viceprezidenta Ekvádorskej
republiky L. Aguilleru.

7. decembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca MoĽR v ČSSR Ö. Dordža v súvislosti s ukon-
čením jeho diplomatickej misie. V ten istý deň odovzdal
prezidentovi republiky na Pražskom hrade poverovacie
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listiny nový veľvyslanec Jemenskej ľudovodemokratic-
kej republiky v ČSSR T. Ghanem.

29. decembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v nástupnej audiencii nového veľvyslanca USA v ČSSR
W. Luersa.

19 8 4

20. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Všezväzo-
vej ústrednej rady odborov, vedenú jej predsedom, čle-
nom Ú V KSSZ a prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR
S. Šalajevom. V ten istý deň prijal prezident republiky
na Pražskom hrade aj predsedu vlády Maltskej repu-
bliky D. Mintoffa.

25. januára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

predsedu vlády Kanady P. Trudeaua, ktorý pricestoval
na návštevu ČSSR.

27. januára 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV SED J. Hermanna.

10. februára 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe kandidáta politického výkon-
ného výboru a tajomníka ÚV RKS Miu Dobreska.

17. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

prezidentku Maltskej republiky A. Barbarovú.

21. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

generálneho tajomníka OSN Javiera Péreza de Cuellar,
ktorý pricestoval na návštevu ČSSR.

24. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu Všeobecnej konfederácie práce (CGT),
vedenú jej generálnym tajomníkom H. Krasuckým.

29. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového

veľvyslanca Irackej republiky v ČSSR Tariqa
Ahmeda al Marúfa.

2. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena výkonného
výboru Komisie pre založenie Strany pracujúcich Etió-
pie (COPWE) a zástupcu generálneho tajomníka Dočas-
nej vojenskej správnej rady F. Destu.

5. marca  
– Generálny tajomní ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra ÚV Komunistickej strany Kuby, námestníka pred-
sedu štátnej rady a rady ministrov, ministra vnútra
Kubánskej republiky R. Menéndeza.

22. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka pred-
sedu rady ministrov ZSSR a predsedu Štátneho výboru
ZSSR pre vedu a techniku G. Marčuka.

29. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe delegáciu Sandinovského frontu
národného oslobodenia Nikaraguy, vedenú členom
národného vedenia SFNO, veliteľom revolúcie a minis-
trom plánovania vlády národnej obnovy H. Ruizom.

4. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva S. Straya.
V ten istý deň prijal prezident republiky v súvislosti s odo-
vzdaním poverovacích listín nového veľvyslanca Socialis-
tickej republiky Barmský zväz v ČSSR U Min Naunga
a nového veľvyslanca MoĽR v ČSSR J. Očira.

11. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Portugalskej republiky v ČSSR M. de Melo
Freitasa. V ten istý deň odovzdal prezidentovi republiky
poverovacie listiny aj nový veľvyslanec Srílanskej demo-
kratickej republiky v ČSSR N. Karakaratne a nový veľvy-
slanec Kostarickej republiky v ČSSR A. Alvarado.

19. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade veľvyslanca ZSSR
v ČSSR A. Botvina v súvislosti s ukončením jeho diplo-
matickej misie.
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24. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca ČĽR v ČSSR Tian Zeng-peia.

25. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova, náčelníka štábu Spoje-
ných ozbrojených síl členských štátov VZ A. Gribkova
a ďalších vedúcich predstaviteľov spojeného velenia
členských štátov VZ.

3. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade nového veľvyslanca
ZSSR v ČSSR V. Lomakina.

4. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe ministra vnútra MĽR I. Horvátha.

16. mája 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Gréckej republiky v ČSSR B. Eleft-
heriadesa. V ten istý deň odovzdal prezidentovi repu-
bliky poverovacie listiny aj nový veľvyslanec Konžskej
ľudovej republiky v ČSSR F. Lupey a nový veľvyslanec
Islamskej republiky Pakistan v ČSSR Z. Mahmud.

18. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra a tajomníka ÚV KSSZ G. Romanova.

23. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade ministra vnútra
ZSSR armádneho generála V. Fedorčuka. V ten istý deň
prijal prezident republiky na Pražskom hrade aj
ministra obrany Indickej republiky R. Vénkatarámana.

24. mája
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade vietnamskú
vojenskú delegáciu vedenú členom politického byra
ÚV KS Vietnamu a ministrom národnej obrany VSR
armádnym generálom Van-tien-Dungom.

30. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu maďar-
ských odborárov, vedenú členom politického byra ÚV
MZRS a predsedom Celoštátnej rady maďarských odbo-
rov S. Gáspárom.

1. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka pred-
sedu rady ministrov ZSSR a predsedu Štátneho plánova-
cieho výboru ZSSR N. Bajbakova. Generálny tajomník
ÚV KSČ a prezident republiky G. Husák prijal 1. júna
na Pražskom hrade aj parlamentnú delegáciu Kambo-
dže, vedenú členom politického byra ÚV Ľudovej revo-
lučnej strany Kambodže a predsedom Národného zhro-
maždenia Kambodžskej ľudovej republiky Chea Simom.

– Prezident republiky G. Husák prijal 1. júna na Pražskom
hrade aj predsedu Medzinárodného výboru Červeného
kríža A. Haya.

11. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova a náčelníka štábu Spoje-
ných ozbrojených síl členských štátov VZ, armádneho
generála A. Gribkova.

20. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe kandidáta politického byra
a tajomníka ÚV PZRS W. Mokrzyszcaka, ktorý spolu
so sprievodom prišiel na priateľskú pracovnú návštevu
do ČSSR.

26. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Kambodžskej ľudovej republiky
v ČSSR Chim Nguona.

27. júna 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena národného
vedenia Sandinovského frontu národného oslobodenia
(FSLN), koordinátora riadiacej rady vlády národnej
obnovy Nikaragui D. Ortegu, ktorý pricestoval na krátku
pracovnú návštevu ČSSR.

30. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
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byra ÚV KSSZ a ministra obrany ZSSR maršala Soviet-
skeho zväzu D. Ustinova.

6. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu parlamentu Cyperskej republiky vedenú jeho
predsedom J. Ladasom. V ten istý deň prijal prezident
republiky na Pražskom hrade aj ministra zahraničných
vecí Švédskeho kráľovstva L. Bodströma.

12. júla  
– Člen politického byra a tajomník ÚV Mongolskej ľudo-

vej revolučnej strany D. Gombodžav odovzdal na Praž-
skom hrade generálnemu tajomníkovi ÚV KSČ a prezi-
dentovi republiky G. Husákovi Rad Süchbátara.

– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky
G. Husák sa na Pražskom hrade stretol s účastníkmi
porady tajomníkov ústredných výborov komunistických
a robotníckych strán socialistických krajín o medzinárod-
ných a ideologických otázkach, ktorá sa konala v Prahe.

13. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák sa v Bratislave stretol s generálnym tajomní-
kom ÚV BKS a predsedom štátnej rady BĽR T. Živkovom.

1. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Dánskeho kráľovstva v ČSSR H. Jespersena.

28. augusta 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Banskej Bystrici stranícku a vládnu
delegáciu ZSSR, vedenú členom politického byra ÚV
KSSZ a ministrom obrany ZSSR maršalom Sovietskeho
zväzu D. Ustinovom.

30. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena výkonného výboru Panhe-
lénskeho socialistického hnutia (PASOK), ministra
verejných prác Gréckej republiky A. Tsochatzopoulosa.

6. septembra 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

predsedu Národnej rady švajčiarskeho parlamentu
A. Gautiera.

10. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu Národného zhromaždenia ľudovej moci
Kubánskej republiky vedenú F. Pardom.

11. septembra   
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Medziná-
rodnej federácie účastníkov odboja, vedenú jej predse-
dom A. Banfim a jej generálnym tajomníkom A. Lhotom.

12. septembra   
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra ÚV KSSZ a ministra obrany ZSSR, maršala Soviet-
skeho zväzu D. Ustinova.

13. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV MSRS F. Havasiho.

20. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín novú veľ-
vyslankyňu Peruánskej republiky v ČSSR C. Aguilla-
rovú- Ajanzovú. V ten istý deň odovzdal prezidentovi
ČSSR poverovacie listiny aj nový veľvyslanec Nigérijskej
federatívnej republiky v ČSSR M. Otigba.

24. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

námestníka predsedu vlády a ministra zahraničného
obchodu Austrálskeho spoločenstva L. Bowena.

26. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV MSRS G. Aczéla.

27. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Alžírskej demokratickej ľudovej republiky
v ČSSR A. Latrecha. V ten istý deň odovzdal poverovacie
listiny prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Indic-
kej republiky v ČSSR U. Soni a nový veľvyslanec Kanady
v ČSSR T. Bacon.

8. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Ústrednej
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rady odborov MoĽR vedenú jej predsedom Bat-Očiry-
nom Luvsancerenom.

9 októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

prijal na Pražskom hrade veliteľa Strednej skupiny
sovietskych vojsk v ČSSR generálplukovníka G. Borisova
v súvislosti s jeho odchodom z Československa.

11. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín prvého
veľvyslanca Mozambickej ľudovej republiky v ČSSR
J. Bragu. V ten istý deň odovzdal prezidentovi republiky
poverovacie listiny aj nový veľvyslanec Zambijskej repu-
bliky v ČSSR F. Liboma a prvý veľvyslanec Zimbabwian-
skej republiky v Československu M. Mvenge.

16. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe tajomníka ÚV BKS S. Michailova.

25. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Socialistickej Etiópie v ČSSR W. Hailu. V ten
istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi repu-
bliky aj nový veľvyslanec Malajzie v ČSSR M. Osmany.

13. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade členov delegácie
Výboru štátnej bezpečnosti ZSSR, vedenej kandidátom
politického byra ÚV KSSZ a predsedom Výboru štátnej
bezpečnosti ZSSR V. Čebrikovom.

15. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Tureckej republiky v ČSSR B. Olgacayho.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec Belgického kráľovstva
v ČSSR H. Walschap a nový veľvyslanec Kolumbijskej
republiky v ČSSR H. Mora.

16. novembra   
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova a náčelníka štábu Spoje-
ných ozbrojených síl členských štátov VZ, armádneho
generála A. Gribkova.

19. novembra 
Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky
G. Husák prijal v Prahe tajomníka ÚV a predsedu ústred-
nej kontrolnej komisie ÚV Komunistickej strany Viet-
namu Tran Kiena.

4. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka pred-
sedu rady ministrov ZSSR N. Talyzina.

5. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade kandidáta politic-
kého byra a tajomníka ÚV KSSZ B. Ponomarjova.

10. decembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Španielska M. Lópeza.

18. decembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

vicekancelára a ministra zahraničných vecí SRN Hansa-
Dietricha Genschera, ktorý pricestoval na trojdňovú
návštevu ČSSR.
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4. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova a náčelníka štábu Spoje-
ných ozbrojených síl členských štátov VZ, armádneho
generála A. Gribkova.

8. februára
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Švédskeho kráľovstva v ČSSR Karla-
Vilhelma Wöhlera, ktorý mu odovzdal svoje poverova-
cie listiny.

9. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade veľvyslanca KĽDR
v ČSSR Zi Ze-rjonga v súvislosti s ukončením jeho diplo-
matickej misie.

10. januára 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka pred-
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sedu rady ministrov ZSSR a predsedu Štátneho plánova-
cieho výboru ZSSR N. Bajbakova. V ten istý deň prijal
G. Husák na Pražskom hrade aj vedúcich delegácií člen-
ských štátov RVHP, ktorí sa zúčastnili 34. zasadania
Výboru RVHP pre spoluprácu v plánovaní v dňoch
8.–10. januára v Prahe.

21. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade ministra obrany
ZSSR, maršala Sovietskeho zväzu S. Sokolova a hlav-
ného veliteľa Spojených ozbrojených síl členských štá-
tov VZ, maršala Sovietskeho zväzu V. Kulikova.

8. februára 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky v ČSSR El
Sayed Gada a nového veľvyslanca KĽDR v ČSSR Kim
Kwang Sopa.

18. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV SED E. Krenza.

28. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Jordánskeho Hašemitského kráľovstva
v ČSSR F. Al Taweela a nového veľvyslanca Kapverdskej
republiky v ČSSR A. Tavaresa.

8. marca  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu parlamentu Švédskeho kráľovstva, vedenú
predsedom parlamentu I. Bengtssonom.

19. marca  
– Prezident republiky a predseda ÚV Národného frontu

ČSSR G. Husák prijal na Pražskom hrade člena Štátnej
rady NDR a predsedu národnej rady Národného frontu
NDR L. Kolditza.

21. marca  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska v ČSSR S. Barretta. V ten istý deň odovzdal
poverovacie listiny prezidentovi republiky aj nový veľvy-
slanec Republiky Sierra-Leona v ČSSR S. Conteh a nový
veľvyslanec Republiky Mali v ČSSR A. Amadou Sy.

1. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV PZRS J. Czyrka.

4. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Austrálskeho zväzu v ČSSR M. Hughesa.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec Guinejskej republiky
v ČSSR M. Toure a nový veľvyslanec Zairskej republiky
v ČSSR L. Wa Mafuala.

9. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu kanadského parlamentu vedenú jeho predse-
dom J. Bosleyom.

11. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí a záležitostí Spoločenstva
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
G. Howa.

18. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca ČĽR v ČSSR Zhang Dakeho.

24. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV PZRS T. Porebského.

7. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade stranícku a vládnu
delegáciu ZSSR vedenú kandidátom politického byra
a tajomníkom ÚV KSSZ V. Golgichom.

8. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade členov straníckych
a vládnych delegácií, ktoré pricestovali na oslavy
40. výročia oslobodenia Československa.

19. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Cyperskej republiky
J. Iakova.
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20. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade kandidáta politic-
kého byra ÚV PZRS a ministra národnej obrany PĽR
armádneho generála F. Siwického.

21. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu Všeobecnej federácie sýrskych pracujúcich,
vedenú jej predsedom I. Násirom.

24. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

predsedu vlády Dánskeho kráľovstva P. Schlütera.

25. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Cyperskej republiky v ČSSR M. Sherifisa. V ten
istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi repu-
bliky aj nový veľvyslanec NSR v ČSSR W. Schattmann.

2. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV SED W. Felfeho.

4. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu VI. všekresťanského mierového zhromažde-
nia, vedenú prezidentom Kresťanskej mierovej konfe-
rencie biskupom K. Tóthom.

5. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

štátneho tajomníka Vatikánu kardinála A. Casaroliho.

13. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Jemenskej arabskej republiky v ČSSR
A. Allaha. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny
prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Fínskej repu-
bliky v ČSSR E. Yrjölä a nový veľvyslanec Talianskej
republiky v ČSSR G. Bilancioni.

15. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

námestníka predsedu vlády a ministra zahraničných
vecí Irackej republiky T. Azíza, ktorý bol na oficiálnej
návšteve ČSSR.

5. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade staršieho predstavi-
teľa hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl člen-
ských štátov VZ generálplukovníka I. Vološina v súvi-
slosti s jeho odchodom z Československa.

6. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

predsedu vlády Fínskej republiky K. Sorsu.

11. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade ministra zahranič-
ných vecí MĽR P. Várkonyiho, ktorý bol na priateľskej
pracovnej návšteve ČSSR.

12. septembra 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade predsedu Svetovej
odborovej federácie S. Gáspára a generálneho tajom-
níka SOF I. Zakaríju.

13. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade náčelníka generál-
neho štábu ozbrojených síl, prvého námestníka ministra
obrany ZSSR, maršala Sovietskeho zväzu S. Achromejeva.

18. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

parlamentnú delegáciu Dánskeho kráľovstva, vedenú
predsedom Folketingu S. Jakobsenom.

4. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Národ-
ného zhromaždenia VSR, vedenú jeho predsedom Ngu-
yen-huu-Thoom.

8. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova.

17. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

člena Rady revolučného velenia, ministra obchodu Irac-
kej republiky Hasana Alího.
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18. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Veľkého
ľudového churalu MoĽR, vedenú predsedom VĽCH
MoĽR Bat-Očirynom Altangerelom.

24. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Všezväzo-
vého leninského komunistického zväzu mládeže,
vedenú členom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR,
prvým tajomníkom ÚV VLKZM V. Mišinom.

31. októbra
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Libanonskej republiky v ČSSR S. Younesa.
V ten istý deň prijal prezident republiky na Pražskom
hrade veľvyslanca SFRJ v ČSSR T. Lipkovského v súvi-
slosti s ukončením jeho diplomatickej misie.

– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky
G. Husák prijal na Pražskom hrade kandidáta politic-
kého byra ÚV PZRS a ministra vnútra PĽR, generála
zbraní C. Kiszczaka.

8. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe predsedu Sociálnodemokratic-
kej strany Nemecka (SPD) a predsedu Socialistickej
internacionály W. Brandta, ktorý navštívil ČSSR.

11. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Kubánskej republiky v ČSSR S. Palaciosa
v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej misie.

12. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade kandidáta politického
byra ÚV KSSZ a ministra kultúry ZSSR P. Demičeva.

14. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe tajomníka ÚV PZRS H. Bednar-
ského.

15. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka pred-
sedu rady ministrov ZSSR a stáleho predstaviteľa ZSSR
v RVHP A. Antonova.

19. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra ÚV BKS a predsedu národnej rady Vlasteneckého
frontu BĽR P. Kubadinského.

22. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra, tajom-
níka ÚV KSSZ a prvého tajomníka moskovského mest-
ského výboru KSSZ V. Grišina.

2. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade pri príležitosti zasa-
dania rady Medzinárodnej demokratickej federácie žien
delegáciu tejto medzinárodnej organizácie, vedenú jej
predsedníčkou F. Brownovou.

6. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra ÚV BKS a predsedu rady ministrov BĽR G. Filipova,
ktorý bol na priateľskej pracovnej návšteve ČSSR.

10. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu ústrednej
rady Všeobecného zväzu rumunských odborov, vedenú
predsedníčkou ústrednej rady Všeobecného zväzu
rumunských odborov L. Ciobanuovou.

16. decembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

námestníka predsedu štátnej rady ČĽR Li Pchenga.
V ten istý deň prijal prezident republiky na Pražskom
hrade aj generálneho tajomníka Indického národného
kongresu R. Bhatiu.

18. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova, a náčelníka štábu Spoje-
ných ozbrojených síl členských štátov VZ, armádneho
generála A. Gribkova.

– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade
v súvislosti s odovzdaním  poverovacích listín nového
veľvyslanca Venezuelskej republiky v ČSSR Osíu, José de
Jesúsa. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Kolumbijskej
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republiky v ČSSR M. Echeverri a nový veľvyslanec SFRJ
v ČSSR D. Rodić.

19 8 6

9. januára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Ekvádorskej republiky v ČSSR A. Bustamanteho.

30. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

prijal v Prahe člena politického byra a tajomníka ÚV
SED G. Mittaga.

13. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca VSR v ČSSR Vu Songa v súvislosti s ukonče-
ním jeho diplomatickej misie. V ten istý deň prijal prezi-
dent republiky na Pražskom hrade v súvislosti s odo-
vzdaním poverovacích listín nového veľvyslanca Sudán-
skej republiky v ČSSR Muhammada Al Makkí Ibrahíma.

20. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu Kongresu Brazílskej federatívnej republiky
vedenú jeho predsedom J. Fragellim.

12. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal delegáciu Všeobecnej federácie kórej-
ských odborov, vedenú členom ÚV Kórejskej strany
práce a predsedom VFKO Kim Bong-džuom.

– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade
oficiálnu delegáciu Sejmu PĽR vedenú maršalkom
Sejmu R. Malinowským.

19. marca  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Kubánskej republiky v ČSSR Maria Rodrí-
gueza Martineza. V ten istý deň odovzdal prezidentovi
republiky poverovacie listiny aj nový veľvyslanec VSR
v ČSSR Nguyen-phu-Soai.

25. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák sa v Prahe stretol s delegáciou KSSZ na XVII.
zjazde KSČ, vedenou členom politického byra ÚV KSSZ
a predsedom Výboru straníckej kontroly pri ÚV KSSZ
M. Solomencevom.

9. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade vedúcich delegácií,
ktoré pricestovali na zasadanie byra Svetovej odborovej
federácie.

17. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka pred-
sedu rady ministrov ZSSR J. Masljukova.

24. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Laoskej ľudovodemokratickej republiky
v ČSSR T. Khaykhamphithouna. V ten istý deň odovzdal
poverovacie listiny prezidentovi ČSSR aj nový veľvysla-
nec Islandskej republiky v ČSSR N. Sigurdsson a nový
veľvyslanec Konžskej republiky v ČSSR J. Ballay-Megot.

15. mája
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova, a náčelníka štábu Spoje-
ných ozbrojených síl členských štátov VZ, armádneho
generála A. Gribkova.

19. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade predsedu rady minis-
trov MĽR G. Lázára, ktorý bol na pracovnej priateľskej
návšteve v ČSSR.

22. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu Rakúskeho odborového zväzu (ÖGB) vedenú
jeho predsedom A. Benyom.

30. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Nikaragujskej republiky v ČSSR A. Pereza
v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej misie.

13. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

námestníka predsedu vlády a ministra zahraničných
vecí Egyptskej arabskej republiky Ahmada Ismata
Abdala Magída.
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25. júna   
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSSR J. Humanna.
V ten istý deň prijal prezident ČSSR na Pražskom hrade
i nového veľvyslanca Marockého kráľovstva v ČSSR
T. Baddoua a nového veľvyslanca Uruguajskej východ-
nej republiky v ČSSR A. Linardi-Montera.

26. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Iránskej islamskej republiky
A.Velájatího.

4. júla   
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Tureckej republiky V. Hale-
fogla.

8. – 10. júla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Venezuelskej republiky S. Consalvi. Počas
pobytu v ČSSR prijal venezuelského hosťa prezident
republiky G. Husák.

10. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Lánoch vedúceho delegácie Jednotnej
strany národnej nezávislosti Zambie (UNIP), jej generál-
neho tajomníka A. Zulua.

16. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Nikaragujskej republiky v ČSSR R. B. Alta-
mirana Lopeza.

20. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák sa na Pražskom hrade stretol s generálnym
tajomníkom ÚV Mongolskej ľudovej revolučnej strany
a predsedom prezídia Veľkého ľudového churalu MoĽR
Dž. Batmönchom.

22. augusta 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

predsedu vlády Sýrskej arabskej republiky Abdara Raufa
Kásima.

28. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Afganskej demokratickej republiky v ČSSR

M. Karimzada v súvislosti s ukončením jeho diplomatic-
kej misie.

29. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu fínskeho parlamentu vedenú jeho predsedom
E. Pystynenom.

1. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade kandidáta politic-
kého byra ÚV KSSZ a prvého tajomníka leningradského
oblastného výboru KSSZ J. Solovjova.

5. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade generálneho proku-
rátora ZSSR A. Rekunkova.

11. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Štátu Kuvajt v ČSSR A. Al-Awadiho. V ten
istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi repu-
bliky aj nový veľvyslanec Republiky Burundi v ČSSR
P. Bigiriman a nový veľvyslanec Rwandskej republiky
v ČSSR L. Kanya-Rubira.

18. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade námestníka pred-
sedu rady ministrov ZSSR I. Silajeva.

23. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe generálneho tajomníka Sociál-
nodemokratickej strany Fínska E. Liikanena.

26. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Najvyš-
šieho sovietu ZSSR, vedenú členom prezídia Najvyš-
šieho sovietu, kandidátom politického byra ÚV KSSZ
a prvým tajomníkom ÚV KS Bieloruska N. Sljuňkovom.

– Generálny tajomník ÚV KSČ, prezident republiky
a predseda ÚV Národného frontu ČSSR G. Husák prijal
na Pražskom hrade podpredsedu ústredného vedenia
Pokrokového národného frontu a viceprezidenta Sýr-
skej arabskej republiky Zuhajra Mašarku.
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2. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Indonézskej republiky v ČSSR R. Rasada.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec Holandského kráľovstva
v ČSSR gróf Lambert de Marchant et ď Ansembourg
a nový veľvyslanec USA v ČSSR J. Niemczyk.

9. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe tajomníka ÚV BKS V. Canova.

10. októbra
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Všečínskeho
zhromaždenia ľudových zástupcov, vedenú námestníkom
predsedu jeho stáleho výboru Liao Chan-šengom.

13. októbra 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca BĽR v ČSSR P. Danailova v súvislosti s ukon-
čením jeho diplomatickej misie.

15. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra ÚV SED a ministra štátnej bezpečnosti NDR
armádneho generála E. Mielkeho.

16. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Nového Zélandu v ČSSR D. Walkera. V ten
istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi repu-
bliky aj nový veľvyslanec Islamskej republiky Pakistan
v ČSSR A. Haqqani a nový veľvyslanec Thajského kráľo-
vstva v ČSSR B. Dhanyangkuna.

23. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV SED H. Axena.

27. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe generálneho tajomníka Portu-
galskej komunistickej strany A. Cunhala.

– Prezident republiky a predseda ÚV NF ČSSR G. Husák
prijal na Pražskom hrade delegáciu Čínskeho ľudového
politického poradného zhromaždenia, vedenú námest-

níkom predsedu jeho celoštátneho výboru Čcheng C-
chouom.

5. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca BĽR v ČSSR Ch. Petkova. V ten istý deň odo-
vzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky aj nový
veľvyslanec Tuniskej republiky v ČSSR M. Kooli.

14. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

vedúceho obchodného zastupiteľstva ZSSR v ČSSR
V. Vladimirského v súvislosti s ukončením jeho diploma-
tickej misie.

– V ten istý deň prijal na Pražskom hrade aj delegáciu Veľ-
kého národného zhromaždenia RSR, vedenú jeho pred-
sedom N. Giosanom.

28. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

člena Rady revolučného velenia, prvého podpredsedu
vlády Irackej republiky T. Ramadána, ktorý bol na ofi-
ciálnej návšteve v ČSSR.

9. decembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Jemenskej ľudovodemokratickej republiky
v ČSSR S. Husajna. V ten istý deň odovzdal poverovacie
listiny prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Turec-
kej republiky v ČSSR O. Aka.

12. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade vedúceho sovietskej
delegácie na 27. zasadaní Medzivládnej československo-
sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-tech-
nickú spoluprácu, námestníka predsedu rady ministrov
ZSSR A. Antonova.

18. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe tajomníka ÚV MSRS J. Berecza.

19 8 7

15. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe tajomníka predsedníctva ÚV
Zväzu komunistov Juhoslávie R. Gaćića.
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23. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade náčelníka generál-
neho štábu ozbrojených síl ZSSR, prvého zástupcu
ministra obrany ZSSR, maršala Sovietskeho zväzu
S. Achromejeva.

27. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák odovzdal v Prahe generálnemu tajomníkovi
Juhoafrickej komunistickej strany J. Slovovi Rad priateľ-
stva.

29. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade predsedu Ľudovej
organizácie Juhozápadnej Afriky (SWAPO) S. Nujomu.

– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade
nového veľvyslanca Ghanskej republiky v ČSSR Mosesa
Kwasiho Ahmada Agyemana. V ten istý deň odovzdal
poverovacie listiny prezidentovi republiky aj nový veľvy-
slanec Irackej republikyv ČSSR M. Al Mutlak a nový veľ-
vyslanec Švajčiarskej konfederácie v ČSSR S. Salvi.

4.– 5. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra ÚV KSSZ a ministra zahraničných vecí ZSSR E.
Ševardnadzeho, ktorý bol na oficiálnej priateľskej
návšteve v ČSSR.

9. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade kandidáta politic-
kého byra ÚV KSSZ a ministra obrany ZSSR maršala
Sovietskeho zväzu S. Sokolova a náčelníka hlavnej poli-
tickej správy Sovietskej armády a vojenského námor-
níctva armádneho generála A. Lizičova.

27. februára 
– Prezident ČSSR G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Rakúskej republiky v ČSSR K. Peterlika.
V ten istý deň prezident republiky prevzal poverovacie
listiny aj od nového veľvyslanca Republiky Guinea-Bis-
sau v ČSSR E. Djandu a od nového veľvyslanca Burkiny
Faso v ČSSR M. Traorého.

3. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade ministra vnútra
Kubánskej republiky J. Fernándeza.

4. marca 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu Nórskeho kráľovstva, vedenú jeho predsedom
Jo Benkovom.

5. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra a tajomníka ÚV KSSZ L. Zajkova.

6. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Španiel-
skej robotníckej socialistickej strany, vedenú jej tajomní-
kom a členom výkonného výboru G. Galeotom.

20. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe predsedu Nemeckej komunistic-
kej strany H. Miesa.

26. marca  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Japonska v ČSSR H. Mabuchiho,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý
deň odovzdal prezidentovi republiky poverovacie listiny
aj nový veľvyslanec Brazílskej federatívnej republiky
v ČSSR Eduardo de Affonseca Alves de Souza.

14. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe predsedu Svetovej odborovej fede-
rácie S. Gáspára a jej generálneho tajomníka I. Zakaríju.

16. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe predsedu Luxemburskej komu-
nistickej strany René Urbanyho.

21. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe A. Bessmertnycha, ktorý navští-
vil ČSSR ako osobitný poverenec generálneho tajom-
níka ÚV KSSZ M. Gorbačova.

22. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu ministrov zahraničných vecí frontových štá-
tov juhu Afriky, vedenú ministrom zahraničných vecí
Zambijskej republiky L. Mwananshikom.
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29. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe tajomníka ÚV RKS V. Barbuleska.

13. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala
Sovietskeho zväzu V. Kulikova, a náčelníka štábu Spoje-
ných ozbrojených síl členských štátov VZ, armádneho
generála A. Gribkova.

14. mája   
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV SED v Berlíne G. Schabowského.

– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade
nového veľvyslanca Zairskej republiky v ČSSR
I. w’ Okondola. V ten istý deň odovzdal prezidentovi
poverovacie listiny aj nový veľvyslanec Afganskej demo-
kratickej republiky v ČSSR A. Samandary a nový veľvy-
slanec Argentínskej republiky v ČSSR J. Barboza.

19. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade ministra zahranič-
ných vecí Afganskej demokratickej republiky Abdala
Vakíla, ktorý bol na návšteve ČSSR.

19. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Austrálie W. Haydena.

21. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Thajského kráľovstva,
vrchného maršala letectva S. Savetsila, ktorý bol na ofi-
ciálnej návšteve v ČSSR.

21. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Ľudového
zhromaždenia Sýrskej arabskej republiky, vedenú jeho
predsedom M. Zuabím.

26. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade predsedu zväzovej
výkonnej rady SFRJ B. Mikulića.

1. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Argentínskej republiky
D. Caputa.

9. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade delegáciu Národ-
ného ľudového zhromaždenia Alžírskej demokratickej
ľudovej republiky, vedenú jeho predsedom, členom poli-
tického byra ÚV strany Front národného oslobodenia
R. Bitatom.

15. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena národného
vedenia Sandinovského frontu národného oslobodenia
a ministra vnútra Nikaragujskej republiky T. Martíneza.

16. júna 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade viceprezidenta Nika-
ragujskej republiky S. Mercada.

18. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Angolskej ľudovej republiky v ČSSR
M. Punza. V ten istý deň odovzdal prezidentovi repu-
bliky poverovacie listiny aj nový veľvyslanec Laoskej
ľudovodemokratickej republiky v ČSSR K. Pangnachack
a nový veľvyslanec Gréckej republiky v ČSSR C. Politis.

26. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Kolumbijskej republiky
J. Londoňa.

30. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal v Prahe predsedu

Spolkového snemu NSR Ph. Jenningera so sprievodom.

2. júla 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Gréckej republiky K. Papu-
liasa, ktorý pricestoval na oficiálnu návštevu ČSSR.

9. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe kandidáta politického výkon-
ného výboru a tajomníka ÚV RKS S. Andreia.
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17. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal v Lánoch spolko-

vého vicekancelára a ministra zahraničných vecí Rakú-
skej republiky A. Mocka, ktorý pricestoval na oficiálnu
návštevu ČSSR.

1. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

spolkového ministra hospodárstva NSR a predsedu Slo-
bodnej demokratickej strany M. Bangemanna.

8. októbra 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Kanady v ČSSR B. Mawhinneyho. V ten istý
deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky
aj nový veľvyslanec Peruánskej republiky v ČSSR
I. Rodriguez a nový veľvyslanec RSR v ČSSR Ion Patsan.

16. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe tajomníka ÚV Kórejskej strany
práce Hwang Džang-jopa.

19. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade kandidáta politic-
kého byra ÚV Jemenskej socialistickej strany a ministra
obrany Jemenskej ľudovodemokratickej republiky plu-
kovníka S. Ahmada.

23. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Belgického kráľovstva v ČSSR H. Bayensa.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec Indonézskej republiky
v ČSSR H. R. Enap Suratman.

28. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade člena politického
byra ÚV KSSZ, ministra zahraničných vecí ZSSR
E. Ševardnadzeho.

29. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe člena politického byra a tajom-
níka ÚV SED K. Hagera.

16. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl síl členských štátov VZ mar-
šala Sovietskeho zväzu V. Kulikova.

25. novembra 
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal v Prahe generálneho tajomníka Portu-
galskej komunistickej strany A. Cunhala.

26. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

vicekancelára a spolkového ministra zahraničných vecí
SRN Hansa-Dietricha Genschera, ktorý pricestoval
na pracovnú návštevu ČSSR.

– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade
v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Sudánskej republiky v ČSSR S. Elmutasima.
V ten istý deň odovzdal prezidentovi republiky povero-
vacie listiny aj nový veľvyslanec Senegalskej republiky
v ČSSR Pascal-Antoine Sané a nový veľvyslanec Nepál-
skeho kráľovstva v ČSSR P. Rimal.

7. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

G. Husák prijal na Pražskom hrade veliteľa Strednej sku-
piny sovietskych vojsk v Československu generálplukov-
níka V. Jermakova v súvislosti s jeho odchodom z ČSSR.
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14. januára  
– Prezident republiky G. Husák prijal v Lánoch veľvy-

slanca BĽR v ČSSR Ch. Petkova v súvislosti s ukončením
jeho diplomatickej misie.

25. januára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Kolumbijskej republiky v ČSSR E. Gonzá-
lesa. V ten istý deň odovzdal prezidentovi ČSSR povero-
vacie listiny aj nový veľvyslanec Írskej republiky v ČSSR
J. Small a nový veľvyslanec Austrálie v ČSSR L. Herron.

27. januára 
– Prezident republiky G. Husák prijal v Prahe spolkového

kancelára SRN H. Kohla, ktorý bol na návšteve v ČSSR.
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10. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín veľvy-
slanca Jamajky v ČSSR G. Duncana. V ten istý deň odo-
vzdal prezidentovi republiky poverovacie listiny aj nový
veľvyslanec Mauretánskej islamskej republiky v ČSSR
D. Gagny a veľvyslanec Bangladéšskej ľudovej republiky
v ČSSR Ali Kaiser Hasan Morsheda.

16. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca MĽR v ČSSR B. Kovácsa v súvislosti s ukon-
čením jeho diplomatickej misie.

17. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

predsedu vlády Alžírskej ľudovej a demokratickej repu-
bliky Abdala Hamída Brahímího.

16. marca  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca BĽR v ČSSR T. Čakarova, nového veľvy-
slanca MĽR v ČSSR M. Barityho a nového veľvyslanca
Somálskej republiky v ČSSR B. Sulfiho.

21. marca  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu rozšíreného zasadania predsedníctva Svetovej
rady mieru, vedenú predsedom SRM R. Čandrom.

21. – 23. marca  
– Prezident republiky G. Husák prijal v Prahe člena poli-

tického výkonného výboru ÚV RKS a predsedu vlády
RSR C. Dascaleska, ktorý bol na oficiálnej priateľskej
návšteve v ČSSR.

22. marca   
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca ČĽR v ČSSR Zhanga Dakeho v súvislosti
s ukončením jeho diplomatickej misie.

18. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu pugwashského hnutia vedenú J. Holdrenom,
predsedom výkonného výboru pugwashského hnutia
a predsedom Federácie amerických vedcov.

20. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu Skupštiny SFRJ vedenú jej predsedom
M. Rožićom.

22. apríla 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Holandského kráľovstva
H. van den Broeka, ktorý bol na oficiálnej návšteve ČSSR.

27. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

maršalka Sejmu PĽR R. Malinowského.

28. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Sýrskej arabskej republiky v ČSSR S. Had-
dadu. Poverovacie listiny odovzdal v ten istý deň aj nový
veľvyslanec ČĽR v ČSSR Wang Sing-ta.

2. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Mozambickej ľudovej repu-
bliky P. Mocumbiho.

4. mája  
– Prezident republiky G. Husák sa na Pražskom hrade

stretol so skupinou poslancov Liberálnodemokratickej
strany Japonska, vedenou Š. Abom.

23. mája  
– Prezident republiky G. Husák prevzal na Pražskom

hrade poverovacie listiny od nového veľvyslanca Talian-
skej republiky v ČSSR G. Pastorisa.

21. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Kostarickej republiky v ČSSR J. Joaquína
Chaverriho Sieverta. V ten istý deň odovzdal poverova-
cie listiny prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec
Malajzie v ČSSR Tan Kuon San.

27. júna 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

spolkového kancelára Rakúskej republiky F. Vranitzkeho.

29. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu Výkonného výboru Organizácie pre oslobode-
nie Palestíny, vedenú J. Arafatom.

4. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

predsedu rady ministrov MoĽR D. Sodnoma.
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7. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

člena politického byra ÚV KSSZ a predsedu rady minis-
trov ZSSR N. Ryžkova.

11. júla 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Dánskeho kráľovstva v ČSSR C. Loseho.

19. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca MoĽR v ČSSR J. Očira v súvislosti s ukonče-
ním jeho diplomatickej misie.

24. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSSR K. Taraldseta.
V ten istý deň odovzdal prezidentovi republiky svoje
poverovacie listiny aj nový veľvyslanec Španielskeho
kráľovstva v ČSSR José L. Dicent Ballester a nový veľvy-
slanec Indickej republiky v ČSSR Bhupatray M. Oza.

14. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

člena ÚV Jemenskej socialistickej strany a ministra
zahraničných vecí Jemenskej ľudovodemokratickej
republiky A. Ad-Dálího, ktorý bol v ČSSR na oficiálnej
priateľskej návšteve.

15. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

štátneho ministra zahraničných vecí Francúzskej repu-
bliky R. Dumasa, ktorý bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

22. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

prezidenta Indickej republiky R. Vénkatarámana, ktorý
bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

29. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

člena politického byra ÚV SED a ministra národnej
obrany NDR armádneho generála H. Kesslera.

12. októbra  
– Prezident republiky G. Husák vymenoval za nového

ministra zahraničných vecí ČSSR J. Johanesa.

13. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Tuniskej republiky v ČSSR N. Boujalabiu.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec Egyptskej arabskej repu-
bliky v ČSSR Nabil Abdel-Fattah Helmi a nový veľvysla-
nec Švédskeho kráľovstva v ČSSR L. Nilsson.

14. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

prvého námestníka ministra zahraničných vecí USA
J. Whiteheada, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

31. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

vedúceho straníckej a vládnej delegácie Angolskej ľudo-
vej republiky, ktorá bola na oficiálnej priateľskej návšteve
v ČSSR, predsedu MPLA – Strany práce a prezidenta
Angolskej ľudovej republiky José Eduarda dos Santosa.

9. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Spojených štátov mexických v ČSSR A. Sal-
cedu. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec MoĽR v ČSSR
Džamsrangín Dulma a veľvyslanec Organizácie pre oslo-
bodenie Palestíny v ČSSR Samil Abdul Fattah.

17. novembra 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v ČSSR P. O’Keeffa. Poverovacie lis-
tiny odovzdal prezidentovi ČSSR aj nový veľvyslanec
PĽR v ČSSR W. Mokryszczak.

30. novembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Filipínskej republiky v ČSSR R. Gon-
zalesa. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Republiky Togo
v ČSSR Egoulia Kpanza a nový veľvyslanec Jordánskeho
Hašemitského kráľovstva v ČSSR H. Tabbara.

5. decembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal v Prahe delegáciu

Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR vedenú
predsedom Stáleho výboru NĽZ Jang Hjong-sopom.
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21. decembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

člena Komisie Európskych spoločenstiev a komisára
pre zahraničné styky a obchodnú politiku Willyho de
Clercqa.

– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade
v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca SRN v ČSSR H. Hubera. V ten istý deň odo-
vzdal poverovacie listiny prezidentovi republiky aj nový
veľvyslanec Štátu Kuvajt v ČSSR Musa Suleiman Al
Musa Al Seif.
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5 januára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Tureckej republiky v ČSSR C. Keskina.

1. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

prvého tajomníka ÚV PZRS a predsedu štátnej rady PĽR
W. Jaruzelského, ktorý bol na priateľskej pracovnej
návšteve v ČSSR.

8. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Maltskej republiky v ČSSR F. E. Amata Gau-
ciho. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezi-
dentovi republiky aj nový veľvyslanec Republiky
Burundi v ČSSR I. Nkeramihigo a nový veľvyslanec
Zambijskej republiky v ČSSR Obina R. Haambote.

16. februára  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Barmského zväzu v ČSSR U Than Tuna.
V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
republiky aj nový veľvyslanec Kampučskej ľudovej repu-
bliky v ČSSR Ung Sean a nový veľvyslanec Beninskej
ľudovej republiky v ČSSR I. Laleye.

13. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

predsedu predsedníctva SFRJ R. Dizdarevića, ktorý bol
na návšteve ČSSR.

20. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal Pražskom hrade

predsedu Výkonného výboru Organizácie pre oslobode-

nie Palestíny a prezidenta Palestínskeho štátu J. Arafata,
ktorý bol na pracovnej návšteve v ČSSR.

27. apríla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Uruguajskej východnej republiky v ČSSR
Antonia L. Campsa Volgoia. V ten istý deň odovzdal
poverovacie listiny prezidentovi republiky aj nový veľvy-
slanec Nigérijskej federatívnej republiky v ČSSR
A.Yusui a nový veľvyslanec Japonska v ČSSR T. Kato.

2. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca RSR v ČSSR G. Homošteana.

4. mája
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

oficiálnu delegáciu Národného zhromaždenia Afgan-
skej republiky, vedenú predsedom Snemovne ľudu
Ch. Abávím.

11. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

kandidáta politického byra ÚV KSSZ, ministra obrany
ZSSR armádneho generála D. Jazova.

16. mája  
– Prezident republiky prijal na Pražskom hrade delegáciu

predstaviteľov cyperských politických strán.

17. mája  
– Prezident republiky G. Husák sa na Pražskom hrade

stretol s generálnym tajomníkom RKS a prezidentom
RSR N. Ceaus, escom, ktorý bol na jednodňovej priateľ-
skej pracovnej návšteve v ČSSR.

24. mája  
– Prezident republiky G. Husák sa na Pražskom hrade

stretol s predsedom rady ministrov MĽR M. Némethom,
ktorý bol na pracovnej priateľskej návšteve v ČSSR.

30. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

člena ÚV Kórejskej strany práce, prvého zástupcu náčel-
níka Hlavnej politickej správy Kórejskej ľudovej armády
generálplukovníka Ri Bomg-wona.
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31. mája  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

predsedu Medzinárodného olympijského výboru
J. Samarancha.

8. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Portugalskej republiky v ČSSR L. Quartina.

27. júna  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

parlamentnú delegáciu Austrálie vedenú predsedom
Senátu K. Sibraom.

13. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

vicekancelára a ministra zahraničných vecí NSR Hansa-
Dietricha Genschera, ktorý navštívil ČSSR.

13. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového veľ-
vyslanca Ekvádorskej republiky v ČSSR O. Landazuriho.

18. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal v Lánoch predsedu

MPLA – Strany práce a prezidenta Angolskej ľudovej
republiky José Eduarda dos Santosa, ktorý bol na dlhšej
priateľskej pracovnej návšteve ČSSR.

21. júla  
– Prezident republiky G. Husák prijal v Lánoch britského

nakladateľa a vydavateľa R. Maxwella.

16. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Afganskej republiky v ČSSR M. Azíza.

23. augusta  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín novú veľ-
vyslankyňu USA v ČSSR S. Templeovú-Blackovú.

5. septembra 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

kráľa Nepálu Bíréndru Bíra Bikrama Šáha Dévu, ktorý
bol v ČSSR na neoficiálnej návšteve.

11. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí MoĽR C. Gombosürena,
ktorý bol na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR.

11. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

generálneho tajomníka Pokrokového frontu seychel-
ského ľudu a prezidenta Seychelskej republiky F. Reného.

25. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

prvého tajomníka ÚV PZRS M. Rakowského, ktorý zaví-
tal do ČSSR.

26. septembra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

delegáciu predstaviteľov Svetovej federácie inžinier-
skych organizácií, vedenú jej prezidentom, sovietskym
akademikom A. Išlinským.

28. septembra 
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

predstaviteľov Medzinárodného združenia univerzít.

13. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

staršieho predstaviteľa hlavného veliteľa Spojených
ozbrojených síl členských štátov VZ pri ministrovi
národnej obrany ČSSR generálplukovníka N. Zotova
v súvislosti s jeho odchodom z ČSSR.

16. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca SFRJ v ČSSR D. Rodića v súvislosti s ukonče-
ním jeho diplomatickej misie.

17. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Tureckej republiky v ČSSR I. Batu.

18. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

parlamentnú delegáciu Zimbabwianskej republiky,
vedenú predsedom Poslaneckej snemovne E. Munan-
gagwom.

23. októbra  
– Prezident republiky G. Husák prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
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veľvyslanca Srílanskej demokratickej socialistickej repu-
bliky v ČSSR R. L. Austena Vandergerta.
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13. januára
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

viceprezidenta Komisie Európskych spoločenstiev
F. Andriessena, ktorý v predchádzajúci deň priletel
na návštevu do ČSSR.

22. januára
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

prvého námestníka predsedu izraelskej vlády, ministra
financií a predsedu Izraelskej strany práce Š. Peresa
so sprievodom. V ten istý deň prijal prezident republiky
aj amerického speváka F. Zappu.

5. februára
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

delegáciu Medzinárodnej helsinskej federácie
pre ľudské práva, ktorá bola na návšteve v ČSSR.

6. februára
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí USA J. Bakera, ktorý bol
na návšteve v Prahe.

8. februára
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

delegáciu parlamentného zhromaždenia Rady Európy
vedenú jej predsedom A. Björckom.

1. marca
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl členských
štátov VZ P. Luševa, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

8. marca
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

spolkového ministra zahraničných vecí Rakúskej repu-
bliky A. Mocka, ktorý zavítal do ČSSR. V ten istý deň pri-
jal prezident republiky aj dvoch predstaviteľov čínskej
demokratickej opozície žijúcich v exile.

15. marca
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

prezidenta SRN R. von Weizsäckera, ktorý bol na krát-
kej návšteve v Prahe.

17. marca
– Prezident republiky V. Havel sa v Špindlerovom mlyne

na českej strane Krkonôš stretol s predákom poľských
nezávislých odborov Solidarita Łechom Wałęsom.

12. apríla
– Prezident republiky V. Havel prijal v Lánoch predsedu

Výkonného výboru OOP a palestínskeho prezidenta
J. Arafata, ktorý priletel na návštevu ČSFR.

3. mája
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

ministra zahraničných vecí Japonska T. Nakajamu.

7. mája
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

generálneho tajomníka OSN J. Péreza de Cuellar, ktorý
bol na návšteve v ČSFR.

14. mája
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

predsedu Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD)
W. Brandta, ktorý pricestoval na návštevu do ČSFR.

15. mája 
– Prezident republiky V. Havel prijal v Prahe generálneho

tajomníka Vlasteneckého zväzu Kurdistanu Dž. Talabá-
ního.

24.mája
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

delegáciu Medzinárodnej spoločnosti pre ľudské práva
vedenú jej čestným predsedom L. Martinom.

30. mája 
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca ZSSR v ČSFR B. Pankina, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

18. júna
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

predsedu Občianskeho parlamentného klubu Solidarity
a predsedu zahraničného výboru poľského Sejmu
B. Geremka.

19. júla
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Rakúskej republiky v ČSSR K. Peterlika.
V ten istý deň prijal V. Havel aj S. Wiesenthala, ktorý
venoval svoj život stíhaniu „nacistických vojnových zlo-
čincov“.
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20. júla
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca Kórejskej republiky v ČSFR Son Džun-
jonga, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
V ten istý deň prijal prezident republiky na Pražskom
hrade aj veľvyslanca Líbye v ČSFR M. Khalifa pri príleži-
tosti ukončenia jeho diplomatickej misie.

21. augusta
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

J. Bonnerovú, L. Bogorazovú, P. Litvinova a ďalších
bojovníkov za ľudské práva, ktorí 25. augusta 1968
na Červenom námestí v Moskve demonštrovali svoj
odpor proti invázii vojsk piatich krajín VZ do ČSSR.

6. septembra
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

generálneho tajomníka NATO M. Wörnera. 8. sep-
tembra zavítal M. Wörner do Bratislavy.

16. októbra
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v ČSFR
M. Jeanrenauda, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie
listiny. V ten istý deň prijal prezident republiky povero-
vacie listiny aj od nového veľvyslanca Etiópskej ľudovo-
demokratickej republiky v ČSFR T. Shiawla.

29. októbra
– Prezident republiky V. Havel a predseda vlády ČSFR

M. Čalfa prijali v Prahe predsedu Európskej banky
pre obnovu a rozvoj J. Attaliho.

16. novembra
Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade
prezidenta Strediska pre demokraciu vo Washingtone
A. Weinsteina.

6. decembra
– Prezident republiky V. Havel prijal v Prahe predstavite-

ľov kubánskej opozície.

19 9 1

14. marca 
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

predsedu vlády Talianskej republiky G. Andreottiho,
ktorý bol na návšteve v ČSFR.

25. júna
– Prezident republiky V. Havel prijal v Prahe v súvislosti

s ukončením odchodu sovietskych vojsk z ČSFR gene-
rála E. Vorobjova a poďakoval sa mu za dobrú spolu-
prácu pri odsune sovietskych vojsk z územia republiky.

30. septembra
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

nového veľvyslanca ZSSR v ČSFR A. Lebedeva, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

14. októbra
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

prezidenta Štátu Izrael Ch. Herzoga, ktorý bol na štátnej
návšteve v ČSFR.

19 9 2

Koniec prvého februárového týždňa
– Prezident republiky V. Havel prijal na Pražskom hrade

prezidenta Juhoafrickej republiky W. de Klerka, ktorý
bol na krátkej návšteve v ČSFR.

27. februára
– Prezident republiky V. Havel sa v Prahe stretol s nemec-

kým spolkovým kancelárom H. Kohlom, ktorý pricesto-
val na dvojdňovú návštevu do ČSFR.

7. apríla
– Prezident republiky V. Havel prijal v Prahe generálnu

tajomníčku Rady Európy C. Lalumièrovú, ktorá pricesto-
vala na návštevu ČSFR.

6. mája
– Prezident republiky V. Havel sa v Prahe stretol s poľ-

ským prezidentom Ł. Wałęsom a s maďarským premié-
rom J. Antallom.

26. mája
– Prezident republiky V. Havel sa v Prahe stretol s brit-

ským premiérom J. Majorom, ktorý priletel na dvojd-
ňovú návštevu do ČSFR.
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3. júna
– Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí ČSR

V. Clementis prijal v Prahe prvého veľvyslanca Spoje-
ného kráľovstva Veľkej Británie a Severného írska v oslo-
bodenom Československu Ph. Nicholsa.

13. júla
– Minister vnútra ČSR V. Nosek prijal v Prahe chargé ď

affaires veľvyslanectva Francúzskej republiky v ČSR
L. Kellera.

17. júla
– Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí ČSR

V. Clementis prijal v Prahe prvého veľvyslanca USA
v oslobodenom Československu L. Steinhardta.

23. júla
– Predseda vlády ČSR Z. Fierlinger prijal v Prahe veľvy-

slanca USA v ČSR L. Steinhardta.

22. augusta
– Minister vnútra ČSR V. Nosek prijal v Prahe vyslanca

Belgického kráľovstva v ČSR H. Jaspara.

17. septembra
– Predseda vlády ČSR Z. Fierlinger prijal v Prahe francúz-

skeho ministra s osobitným poslaním H. Fresnayho,
ktorý bol na návšteve v ČSR.

22. septembra
– Predseda vlády ČSR Z. Fierlinger prijal v Prahe brit-

ského poľného maršala B. Montgomeryho, ktorý bol
na návšteve v ČSR. V ten istý deň prijal B. Montgome-
ryho aj minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk.

19 4 6

21. februára
– Predseda vlády ČSR Z. Fierlinger prijal v Prahe brit-

ského poľného maršala A. Brooka, ktorý zavítal
na návštevu ČSR. V ten istý deň prijali A. Brooka aj
minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk a štátny
tajomník ministerstva zahraničných vecí V. Clementis.

3. júla
– Predseda ÚNZ ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe parla-

mentnú delegáciu Veľkej Británie, ktorá bola
na návšteve v ČSR.

16. júla
– Predseda vlády ČSR K. Gottwald prijal v Prahe delegá-

ciu sovietskej mládeže, ktorá končila svoj trojtýždňový
pobyt v ČSR.

20. augusta
– Predseda vlády ČSR K. Gottwald prijal v Prahe minister-

ského predsedu Albánskej republiky E. Hodžu, ktorý sa
cestou na mierovú konferenciu v Paríži zastavil v Prahe.

10. septembra
– Predseda vlády ČSR K. Gottwald prijal v Prahe bulhar-

ského vyslanca v ČSR S. Simova.

13. septembra
– Predseda vlády ČSR K. Gottwald prijal v Prahe delegá-

ciu sovietskych komunálnych pracovníkov, ktorí boli
dlhší čas na návšteve v ČSR.

Druhá polovica septembra
– Predseda vlády ČSR K. Gottwald prijal v Prahe členov

obchodnej delegácie Rumunska, ktorá pricestovala
na pražský vzorkový veľtrh.

3. októbra
– Predseda vlády ČSR K. Gottwald prijal v Prahe delegá-

ciu labouristických členov britského parlamentu, ktorí
boli na návšteve v ČSR.

5. októbra
– Predseda vlády ČSR K. Gottwald prijal v Prahe šéfa

sovietskej prokuratúry a hlavného sovietskeho žalobcu
v Norimberku A. Rudenka, ktorý pricestoval
na návštevu ČSR. V ten istý deň prijal A. Rudenka aj
minister národnej obrany L. Svoboda.
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1. marca
– Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí ČSR

V. Clementis prijal v Prahe vyslanca Poľskej republiky
v ČSR S. Wierbłowského. V ten istý deň prijal štátny
tajomník aj bulharského ministra elektrifikácie M. Seke-
varova, ktorý bol na návšteve v ČSR.

3. marca
– Predseda vlády ČSR K. Gottwald prijal v Prahe ministra

zahraničných vecí Belgického kráľovstva P. H. Spaaka,
ktorý bol na návšteve v ČSR.

– Minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk prijal
v Prahe V. Krišnu Menona, ktorý zavítal do ČSR ako
zvláštny vyslanec ministra zahraničných vecí Indie Dža-
vaharlála Néhrúa.

18. apríla
– Minister zahraničných vecí ČSR J. Masaryk a štátny

tajomník ministerstva zahraničných vecí ČSR V. Cle-
mentis prijali v Prahe členov hospodárskej delegácie
Poľskej republiky, ktorí boli na návšteve v ČSR.

19 4 8

24. januára
– Predseda vlády ČSR K. Gottwald sa v Prahe stretol

s novým veľvyslancom Veľkej Británie v ČSR P. Dixo-
nom. Britský diplomat sa československého premiéra
usiloval presvedčiť o nevhodnosti podpísania spojenec-
kých zmlúv ČSR s Bulharskom a Rumunskom. V tejto
snahe nebol úspešný.

10. februára
– Veľvyslanec Veľkej Británie v ČSR P. Dixon rokoval

v Prahe s československým prezidentom E. Benešom
a ministrom zahraničných vecí J. Masarykom.

2. marca
– Vedúci kancelárie prezidenta E. Beneša J. Smutný prijal

veľvyslanca USA v ČSR L. Steinhardta a informoval ho
o priebehu čs. vládnej krízy. Svoj oneskorený záujem
o túto otázku Steinhardt odôvodnil tým, že nechcel, aby
sa v čase vládnej krízy jeho návšteva vykladala politicky.

17. apríla
– Minister informácií ČSR V. Kopecký prijal v Prahe pred-

sedu Československého národného združenia v Ame-
rike A. Kačera a požiadal ho, aby americkým krajanom

v zahraničí tlmočil pozvanie od čs. ľudu na XI. všesokol-
ský zlet.

21. apríla
– Predseda vlády ČSR K. Gottwald prijal v Prahe členov

vládnej delegácie BĽR na čele s predsedom vlády
G. Dimitrovom, ktorá bola na návšteve v ČSR.

20. mája
– Minister informácií ČSR V. Kopecký prijal v Prahe

ministra kultúry a umenia Poľskej republiky Groszyc-
kého, ktorý bol na návšteve v ČSR.

3. júna
– Námestník predsedu vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe

britského labouristického poslanca K. Zilliacusa, ktorý
bol na návšteve v ČSR.

4. júna
– Predseda vlády ČSR K. Gottwald prijal v Prahe K. Zillia-

cusa.

17. júna
– Predseda NZ ČSR O. John prijal v Prahe veľvyslanca

BĽR v ČSR S. Simova.

4. októbra
– Minister vnútorného obchodu ČSR F. Krajčír prijal

v Prahe belgického ministra rekonštrukcie a národnej
spolupráce P. de Groota, ktorý bol na návšteve v ČSR.

9. decembra
– Minister národnej obrany ČSR L. Svoboda prijal v Prahe

vojenskú delegáciu Poľskej republiky, ktorá bola
na návšteve v ČSR.

19 4 9

21. januára
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe

ministra pôšt Poľskej republiky W. Szymanowského
s manželkou, ktorí boli na návšteve v ČSR. V ten istý deň
prijal predseda vlády 20-člennú delegáciu Výkonného
výboru Medzinárodného zväzu študentstva, ktorý zasa-
dal v Prahe.

26. januára
– Minister zahraničných vecí ČSR V. Clementis prijal

v Prahe generálneho riaditeľa Medzinárodnej organizá-
cie práce D. Morseho.
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3. marca
– Minister zahraničných vecí ČSR V. Clementis prijal

v Prahe nového veľvyslanca PĽR v ČSR L. Borkowicza
v súvislosti s odovzdaním jeho poverovacích listín prezi-
dentovi republiky.

9. marca
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe nového

veľvyslanca PĽR v ČSR L. Borkowicza a nového veľvy-
slanca RĽR v ČSR D. Ioneska.

18. marca
– Minister práce a sociálnej starostlivosti ČSR E. Erban

prijal v Prahe veľvyslanca Poľskej republiky v ČSR
L. Borkowicza.

3. novembra
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe

sovietsku delegáciu Všezväzovej spoločnosti pre kul-
túrne styky so zahraničím, ktorá pricestovala do ČSR
na Dni československo-sovietskeho priateľstva.

18. novembra
– Predseda NZ ČSR O. John prijal v Prahe riaditeľa novín

Ľ Humanité, senátora za Francúzsku komunistickú
stranu M. Cachina s manželkou.

19 5 0

2. februára
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe delegá-

ciu anglických odborárov, ktorí boli na návšteve v ČSR.
– Minister financií ČSR J. Kabeš prijal v Prahe veľvyslanca

NDR v ČSR F. Groenneho.

27. februára
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe nového

veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSR J. Rivièra.

2. marca
– Predseda NZ ČSR O. John prijal v Prahe veľvyslanca PĽR

v ČSR L. Borkowicza v súvislosti s jeho odchodom z ČSR.

8. marca
– Podpredseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe vyslanca

Štátu Izrael v ČSR E. Avriela v súvislosti s jeho odcho-
dom z ČSR.

30. marca
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSR

V. Široký prijal v Prahe nového vyslanca Afganistanu

v ČSR M. Rafiqa v súvislosti s odovzdaním jeho povero-
vacích listín prezidentovi republiky.

12. apríla
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe nového

veľvyslanca PĽR v ČSR W. Grosza.

20. apríla
– Minister informácií a osvety ČSR V. Kopecký prijal

v Prahe sovietskeho spisovateľa I. Erenburga, ktorý bol
na návšteve v ČSR.

21. apríla
– Minister informácií a osvety ČSR V. Kopecký prijal

v Prahe bývalého francúzskeho ministra letectva P. Cota
s manželkou.

3. mája
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe

ministra zahraničného obchodu RĽR A. Barladeanu,
ktorý bol na návšteve v ČSR.

10. mája
– Minister školstva, vied a umenia ČSR Z. Nejedlý prijal

v Prahe delegáciu kultúrnych a vedeckých pracovníkov
MĽR vedenú prof. I. Nagyom.

15. júna
– Predseda zboru povereníkov K. Bacílek prijal delegáciu

zahraničných zástupcov mládeže, ktorí sa zúčastnili
zjazdu ČSZM v Prahe.

6. júla
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSR

V. Široký prijal v Prahe nového vyslanca Štátu Izrael
v ČSR S. Elyashiva.

– Minister informácií a osvety ČSR V. Kopecký prijal
v Prahe sovietskeho spisovateľa A. Pervenceva a redak-
tora časopisu Slavjane S. Pilipčuka.

12. júla
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe nového

veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v ČSR Ph. Broadmeada. V ten istý deň
prijal veľvyslanca RĽR v ČSR D. Ioneska v súvislosti
s jeho odchodom z ČSR.

17. júla
– Predseda NZ ČSR O. John prijal v Prahe nového veľvy-

slanca MĽR v ČSR J. Boldoczkiho. V ten istý deň prijal
veľvyslanca RĽR v ČSR D. Ioneska v súvislosti s jeho
odchodom z ČSR.
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19. augusta
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe 18-

člennú skupinu zahraničných krajanov z Belgicka.

11. septembra
– Námestník predsedu vlády ČSR Z. Fierlinger prijal

v zastúpení ministra zahraničných vecí ČSR prvého veľ-
vyslanca ČĽR v ČSR Tan Ši-lina v súvislosti s odovzda-
ním jeho poverovacích listín prezidentovi republiky.

15. septembra
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe prvého

veľvyslanca ČĽR v ČSR Tan Ši-lina. Predseda NZ ČSR
O. John prijal v Prahe prvého veľvyslanca ČĽR v ČSR
Tan Ši-lina.

3. októbra
– Minister školstva, vied a umenia ČSR Z. Nejedlý prijal

v Prahe ministra školstva MĽR J. Darvasa, ktorý bol
na návšteve v ČSR.

1.novembra
– Minister zdravotníctva ČSR J. Plojhar prijal v Prahe

ministerku zdravotníctva ČĽR Li Teh-čuan, ktorá bola
na návšteve v ČSR.

14. novembra
– Minister školstva, vied a umenia ČSR Z. Nejedlý prijal

v Prahe námestníka ministra školstva ČĽR Tien Džun-
sueiho, s ktorým rokoval o otázkach čínskych vysokoško-
lákov študujúcich v ČSR.

24. novembra
– Minister zdravotníctva ČSR J. Plojhar prijal v zastúpení

ministra dopravy ČSR A. Petra delegáciu 5 odborníkov
z ministerstva železníc ZSSR, ktorí v ČSR pracovali
na doplnení predpisov upravujúcich železničnú dopravu
medzi ČSR a ZSSR.

13. decembra
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe chil-

ského básnika, laureáta Svetovej ceny mieru P. Nerudu
s manželkou.

22. decembra
– Minister školstva, vied a umenia ČSR Z. Nejedlý prijal

v Prahe delegáciu sovietskych vedcov, ktorí pricestovali
na niekoľkotýždňový pobyt do ČSR.

19 5 1   

3. januára
– Predseda ÚRO F. Zupka prijal v Prahe generálneho

tajomníka Austrálskeho zväzu dokárov J. Headyho,
ktorý bol na návšteve v ČSR.

5. januára
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe nového vyslanca AĽR v ČSR
H. Buda.

10. januára
– Predseda Národného zhromaždenia ČSR O. John prijal

v Prahe nového vyslanca AĽR v ČSR H. Buda.

11. januára
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe veľvyslanca ČĽR v ČSR Tan
Ši-lina. V ten istý deň prijal aj veľvyslanca MĽR v ČSR
J. Boldoczkiho.

17. januára
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe nového

vyslanca AĽR v ČSR H. Budu.

19. januára
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe

ministra spravodlivosti MĽR, ktorý bol na návšteve
v ČSR. V ten istý deň prijal maďarského ministra aj
minister informácií a osvety V. Kopecký.

8. februára
– Minister informácií a osvety V. Kopecký prijal v Prahe

delegáciu žien KĽDR, ktorá prechádzala Českosloven-
skom po ukončení zasadania rady Medzinárodnej
demokratickej federácie žien, ktoré sa konalo v Berlíne.

13. februára
– Minister pôšt A. Neuman prijal v Prahe zástupcov

poštovej správy ČĽR, s ktorými prerokoval hlavné
otázky poštovej dopravy medzi ČSR a ČĽR.

21. februára
– Minister zdravotníctva ČSR J. Plojhar prijal v Prahe

delegáciu sovietskych zdravotníckych pracovníkov, ktorí
boli na návšteve v ČSR.

5. marca
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe delegáciu

sovietskych zdravotníckych pracovníkov vedenú námest-
níkom ministra zdravotníctva ZSSR A. Šabanovom.
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Začiatok tretej  marcovej dekády
– Minister školstva, vied a umenia Z. Nejedlý a minister

informácií a osvety V. Kopecký prijali v Prahe splnomoc-
nenca Všezväzovej spoločnosti pre kultúrne styky
so zahraničím Z. Novgorodova, ktorý bol na návšteve
v ČSR.

22. marca
– Minister dopravy ČSR A. Petr prijal v Prahe deväťčlennú

delegáciu sovietskych odborníkov na výrobu moder-
ných typov železničných zabezpečovacích zariadení.

2. apríla
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe vyslanca Štátu Izrael v ČSR
S. Eliashiva v súvislosti s jeho odchodom z ČSR.

11. apríla
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe veľvyslanca RĽR v ČSR
D. Ioneska v súvislosti s jeho odchodom z ČSSR.

16. apríla
– Predseda SNR F. Kubač a predseda zboru povereníkov

K. Bacílek prijali v Bratislave nového sovietskeho gene-
rálneho konzula v Bratislave P. Razygrajeva.

– Predseda ÚRO F. Zupka prijal v Prahe delegáciu soviet-
skych stachanovcov, ktorí boli na návšteve v ČSR.

16. mája
– Minister zdravotníctva J. Plojhar prijal v Prahe delegá-

ciu sovietskych lekárov, ktorí sa zúčastnili zjazdu Česko-
slovenskej kardiologickej spoločnosti vo Františkových
Lázňach.

28. mája
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe nového vyslanca Iránu
v ČSR H. Zandjaniho a nového vyslanca Islandskej repu-
bliky v ČSR S. Thordvarssona.

7. júna
– Minister dopravy ČSR A. Petr prijal v Prahe ministra

dopravy a pôšt MĽR L. Bebritsa, ktorý bol na liečení
v Karlových Varoch.

28. júna
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe vyslanca Holandského krá-
ľovstva v ČSR P. Treschowa v súvislosti s jeho odchodom
z ČSR.

10. septembra
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe nového vyslanca Dánskeho
kráľovstva v ČSR K. Eskelunda.

12. novembra
– Minister informácií a osvety ČSR V. Kopecký prijal

v Prahe členov vládnej delegácie MĽR vedenej minis-
trom ľudovej osvety J. Révaiom, ktorá zavítala do ČSR.

26. novembra
– Minister informácií a osvety ČSR V. Kopecký prijal

v Prahe nového veľvyslanca ZSSR v ČSR A. Lavrentieva.

30. novembra
– Námestník predsedu vlády Ján Ševčík, poverený vede-

ním Štátneho úradu pre telesnú výchovu a šport, prijal
v Prahe nového vyslanca ZSSR v ČSR A. J. Lavrentieva.

11. decembra
– Predseda SNR F. Kubač a predseda zboru povereníkov

J. Ďuriš prijali v Bratislave vyslanca RĽR v ČSR S. Cleja,
ktorý zavítal do Bratislavy.

13. decembra
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe vyslanca

Brazílskej federatívnej republiky v ČSR A. Guimaraesa.

27. decembra
– Predseda vlády A. Zápotocký prijal v Prahe chilského

básnika, člena Svetovej rady mieru P. Nerudu.

19 5 2  

14. marca
– Predseda SNR F. Kubač prijal nového generálneho kon-

zula ZSSR v Bratislave I. Berjezina.

9. apríla
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe vyslanca Talianskej repu-
bliky v ČSR F. Vanniho ď Archirafiho v súvislosti s jeho
odchodom z ČSR.

11. apríla
– Námestník ministra vnútra G. Spurný prijal v zastúpení

ministra vnútra V. Noska metropolitu pražského
a celého Československa pravoslávnej cirkvi v ČSR Jelef-
terija, aby mu odovzdal dekrét o udelení českosloven-
ského štátneho občianstva. Metropolita Jelefterij bol
dovtedy sovietskym štátnym občanom.
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19. apríla
– Minister stavebného priemyslu E. Šlechta prijal v Prahe

ministra priemyslového stavebníctva PĽR C. Babiń-
ského, ktorý bol na návšteve v ČSR.

13. mája
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe delegáciu Umeleckého
súboru čínskej mládeže.

14. mája
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe v súvislosti s odovzdaním
poverovacích listín prezidentovi republiky nového
vyslanca Afganistanu v ČSR S. Sleimana.

21. mája
– Predseda SNR F. Kubač a predseda zboru povereníkov

J. Ďuriš prijali v Bratislave čínskeho veľvyslanca v ČSR
Tan Ši-lina, ktorý zavítal na niekoľkodňovú návštevu
Slovenska.

2. júna
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe v súvislosti s odovzdaním
poverovacích listín prezidentovi republiky nového
vyslanca Talianskej republiky v ČSR A. Assettatiho
ďAmelia.

21. júna
– Minister zdravotníctva J. Plojhar prijal v Prahe ministra

zdravotníctva AĽR M. Štyllu, ktorý bol na návšteve
v ČSR.

25. júna
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal v Prahe nového

vyslanca Talianskej republiky v ČSR A. Assettatiho
ďAmelia.

8. júla
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe v súvislosti s odovzdaním
poverovacích listín prezidentovi republiky nového veľ-
vyslanca ZSSR v ČSR A. Bogomolova.

12. júla
– Predseda vlády A. Zápotocký prijal v úrade vlády ČSR

nového veľvyslanca ZSSR v ČSR A. Bogomolova.

14. júla
– Minister informácií a osvety ČSR V. Kopecký prijal

v Prahe nového veľvyslanca ZSSR v ČSR A. Bogomolova.

19. septembra
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe v súvislosti s odovzdaním
poverovacích listín prezidentovi republiky nového
vyslanca Belgického kráľovstva v ČSR L. Delhaya.

21. októbra
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe v súvislosti s odovzdaním
poverovacích listín prezidentovi republiky nového veľ-
vyslanca BĽR v ČSR D. Ganeva.

24. októbra
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal v Prahe v súvislosti s odovzdaním
poverovacích listín prezidentovi republiky nového
vyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSR J. Finne-Gro/nna.

19 5 3   

20. januára
– Námestník predsedu vlády a minister zahraničných vecí

ČSR V. Široký prijal nového veľvyslanca NDR v ČSR
B. Koenena v súvislosti s odovzdaním jeho poverovacích
listín prezidentovi republiky.

27. januára
– Predseda vlády ČSR A. Zápotocký prijal nového veľvy-

slanca NDR v ČSR B. Koenena.

28. marca
– Minister zdravotníctva J. Plojhar prijal v Prahe dvojč-

lennú delegáciu čínskych zdravotníckych pracovníkov,
ktorí boli na návšteve v ČSR.

30. marca
– Predseda vlády V. Široký pozval veľvyslanca USA v ČSR

G. Wadswortha „vo veci urýchleného návratu 23 česko-
slovenských občanov unesených skupinou teroristov
do amerického okupačného pásma v Nemecku. Veľvy-
slanec oznámil predsedovi vlády, že československí
občania sa vrátia ihneď do vlasti.“

7. mája
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v ČSR D. Kermodeho v súvislosti s odo-
vzdaním jeho poverovacích listín prezidentovi republiky.
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20. mája
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe nového

vyslanca Egypta v ČSR M. Abdela – Moneima Moha-
meda. V ten istý deň prijal predseda čs. vlády nového
vyslanca KĽDR v ČSR Pak Kil Jona a nového veľvyslanca
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
v ČSR D. Kermodeho.

3. júna
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca Spojených štátov mexických v ČSR
A. Mena v súvislosti s odovzdaním jeho poverovacích lis-
tín prezidentovi republiky.

29. októbra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe nového veľ-

vyslanca Francúzskej republiky v ČSR C. de Boisangera.

27. novembra
– Predseda zboru povereníkov R. Strechaj prijal v Brati-

slave nového poľského generálneho konzula na Slo-
vensku Ł. Wojciechowského.

2. decembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe členov soviet-

skej delegácie Všezväzovej spoločnosti pre kultúrne styky
so zahraničím, vedenej akademikom K. Skrjabinom.

29. decembra
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca USA v ČSR U. Johnsona v súvislosti
s odovzdaním jeho poverovacích listín prezidentovi
republiky.

31. decembra
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal nového

vyslanca Fínskej republiky v ČSR U. Toivolu v súvislosti
s odovzdaním poverovacích listín prezidentovi republiky.

19 5 4   

19. januára
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca RĽR v ČSR I. Nistora v súvislosti
s odovzdaním jeho poverovacích listín prezidentovi
republiky.

28. januára
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe nového

vyslanca AĽR v ČSR K. Priftiho.

29. januára
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe nového

vyslanca Argentínskej republiky v ČSR E. de Matteisa.
V ten istý deň prijal aj nového veľvyslanca USA v ČSR U.
Johnsona a nového vyslanca Tureckej republiky v ČSR
N. Ilkina.

30. januára
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe na prvej ofi-

ciálnej návšteve veľvyslanca ZSSR v ČSR N. Firjubina.

11. februára
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe nového veľ-

vyslanca RĽR v ČSR I. Nistora. V ten istý deň prijal aj
nového vyslanca Holandského kráľovstva v ČSR F. de
Marchanta ď Ansembourga.

9. marca
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca Indickej republiky v ČSR D. Viru
v súvislosti s odovzdaním jeho poverovacích listín prezi-
dentovi republiky.

12. marca
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

členov argentínskej obchodnej delegácie vedenej gene-
rálnym riaditeľom argentínskeho ministerstva zahranič-
ného obchodu C. Dardallom, ktorá bola na návšteve
v ČSR.

29. marca
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca KĽDR v ČSR Jan Jen Suna v súvi-
slosti s odovzdaním jeho poverovacích listín preziden-
tovi republiky.

13. júla
– Predseda NZ ČSR Z. Fierlinger prijal nového veľvy-

slanca PĽR v ČSR A. Cubera.

20. júla
– Prvý námestník predsedu vlády ČSR A. Čepička prijal

veľvyslanca ZSSR v ČSR N. Firjubina. Sovietsky diplo-
mat mu oznámil, že veľvyslanectvo ZSSR v ČSR pouká-
zalo 200 000 Kčs na fond pomoci čs. obyvateľstvu postih-
nutému záplavami a povodňami. Celková výška škôd
spôsobených prírodným živlom bola v novembri 1954
vyčíslená na 688 169 032 Kčs.

4. novembra
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

vedúceho vládnej delegácie KĽDR, ktorá bola
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na návšteve ČSR, ministra zahraničného obchodu Din
Ban Suna.

5. novembra
– Predseda SNR F. Kubač prijal v Bratislave nového maďar-

ského generálneho konzula v Bratislave P. Manyika.

26. novembra
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSR L. Šimovič

prijal v Prahe nového vyslanca Talianskej republiky
v ČSR M. Castronuovu v súvislosti s odovzdaním jeho
poverovacích listín prezidentovi republiky.

1. decembra
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSR L. Šimovič

prijal v Prahe nového veľvyslanca ČĽR v ČSR Cao Jina
v súvislosti s odovzdaním jeho poverovacích listín prezi-
dentovi republiky.

7. decembra
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca ČĽR v ČSR Cao Jina. V ten istý deň
prijal aj nového vyslanca Talianskej republiky v ČSR
M. Castronuovu.

19 5 5  

10. februára
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca FĽRJ v ČSR I. Vejvodu v súvislosti
s odovzdaním jeho poverovacích listín prezidentovi
republiky.

4. marca
– Minister kultúry ČSR F. Štoll prijal v Prahe kultúrnu

delegáciu KĽDR vedenú prednostom oddelenia pre kul-
túrne styky so zahraničím ministerstva kultúry a propa-
gandy Pak Čchang Čona. V ten istý deň prijal 2-člennú
delegáciu čínskych výtvarníkov, ktorí zavítali do ČSR.

20. júna
– Predseda NZ ČSR Z. Fierlinger prijal v Prahe britskú,

maďarskú, nemeckú, poľskú, sovietsku a taliansku dele-
gáciu, ktoré sa zúčastnili založenia Sadu priateľstva
a mieru v Lidiciach.

30. septembra
– Námestníci ministra zahraničných vecí ČSR G. Sekani-

nová-Čakrtová a L. Šimovič prijali v Prahe ministra
zahraničného obchodu ČĽR Jeh Či-čuana, ktorý bol
na návšteve v ČSR.

11. októbra
– Námestník predsedu vlády ČSR V. Škoda prijal v Prahe

skupinu poslancov japonského parlamentu vedenú
H. Taharom, ktorá bola na návšteve v ČSR.

19. októbra
– Minister zahraničného obchodu ČSR R. Dvořák prijal

v Prahe skupinu deviatich členov amerického Kongresu
vedenú O. Harrisom, ktorá sa na ceste po európskych
krajinách zastavila v ČSR.

18. novembra
– Minister školstva ČSR F. Kahuda prijal v Prahe vedúceho

delegácie Všezväzovej spoločnosti pre kultúrne styky
so zahraničím V. Stoletova, ktorý bol na návšteve ČSR.

28. novembra
– Minister spojov ČSR A. Neuman prijal v Prahe ministra

spojov ZSSR N. Psurceva, ktorý bol na návšteve v ČSR.

19 5 6   

17. januára
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný a predseda vlády

ČSR V. Široký prijali v Prahe námestníka predsedu vlády
ČĽR maršala Ču Te a ďalších členov vládnej delegácie
ČĽR, ktorá bola na štátnej návšteve v ČSR.

20. januára
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal nového

veľvyslanca ZSSR v ČSR I. Grišina v súvislosti s odovzda-
ním jeho poverovacích listín prezidentovi republiky.

28. januára
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe ministra krá-

ľovského dvora Afganistanu S. Chana, ktorý bol
na návšteve v ČSR.

3. februára
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David usporiadal

slávnostný obed na počesť ministra kráľovského dvora
Afganistanu S. Chana, ktorý bol na návšteve v ČSR.

6. apríla
– Minister zahraničného obchodu ČSR R. Dvořák usporia-

dal v Hrzánskom paláci v Prahe recepciu na počesť
egyptskej hospodárskej delegácie, ktorá bola
na návšteve v ČSR.
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13. apríla
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe pražského

dopisovateľa novín New York Times S. Grusona a dopiso-
vateľku viacerých zahraničných novín F. Grusonovú.

23. apríla
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

chargé ď affaires a. i. Indonézskej republiky v ČSR Mar-
zukiho v súvislosti so zahájením činnosti vyslanectva
Indonézskej republiky v Prahe.

7. mája
– Minister zahraničného obchodu ČSR R. Dvořák prijal

v Prahe delegáciu francúzskych poslancov, ktorí boli
na návšteve v ČSR.

13. júna
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového vyslanca Bolívijskej republiky v ČSR A. Barrene-
chea Torreza v súvislosti s odovzdaním jeho poverova-
cích listín prezidentovi republiky.

18. júna
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca BĽR v ČSR S. D. Karadžova v súvi-
slosti s odovzdaním jeho poverovacích listín preziden-
tovi republiky.

2. júla
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe členov jemenskej vládnej delegácie, ktorá bola
na návšteve v CSR.

3. júla
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca MoĽR v ČSR S. Ravdana v súvislosti
s odovzdaním jeho poverovacích listín prezidentovi
republiky.

7. júla
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca RĽR v ČSR I. Raba v súvislosti s odo-
vzdaním jeho poverovacích listín prezidentovi republiky.

13. júla
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe kambodžského princa N. Sihanuka, minister-
ského predsedu Kambodžského kráľovstva Khim Tita
a niekoľkých ďalších členov vládnej delegácie Kambo-
džského kráľovstva, ktorá bola na návšteve v ČSR.

17. júla
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe vedúceho

indickej kultúrnej delegácie, námestníka ministra zahra-
ničných vecí Indickej republiky A. Čanda s manželkou.

23. júla
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe vedúceho

egyptskej hospodársko-poľnohospodárskej delegácie,
ktorá bola na návšteve v ČSR, majora M. Hassaneina.
Majora Hasaneina prijal v ten istý deň aj minister zahra-
ničného obchodu ČSR R. Dvořák.

26. júla
– Námestníčka ministra zahraničných vecí G. Sekaninová-

Čakrtová prijala v Prahe nového vyslanca Štátu Izrael
v ČSR S. Kaddara v súvislosti s odovzdaním jeho povero-
vacích listín prezidentovi republiky.

29. augusta
– Prvý námestník ministra pracovných síl ČSR J. Bayer pri-

jal v Prahe delegáciu egyptského ministerstva práce
a sociálnej starostlivosti, ktorá bola na návšteve v ČSR.

30. augusta
– Prvý námestník predsedu vlády J. Dolanský prijal

v Hrzánskom paláci v Prahe poslancov NZ Uruguajskej
republiky, ktorí boli na návšteve v ČSR.

8. septembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe O. Grote-

wohla, vedúceho vládnej delegácie NDR, ktorá bola
na návšteve v ČSR.

12. októbra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe osobitného zmocnenca gréckej vlády, poslanca
gréckeho parlamentu, veľvyslanca P. Garufataliasa.

15. októbra
– Minister školstva a kultúry F. Kahuda prijal v Prahe 4-

člennú delegáciu predstaviteľov filmových spoločností
z USA, vedenú E. Johnstonom.

16. októbra
Predseda NZ ČSR Z. Fierlinger prijal v Prahe delegáciu
NZ Indonézskej republiky, ktorá bola na návšteve v ČSR.

18. októbra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe členov francúzskej parlamentnej delegácie
vedenej predsedom výboru NZ Francúzskej republiky

ČESKOSLOVENSKÁ ZAHRANIČNÁ POLITIKA 1954/1955/1956

435

427-492  11/26/07  10:41 AM  Str. 435



pre záležitosti dôchodcov a bývalých bojovníkov
L. Begouinom, ktorá bola na návšteve v ČSR.

13. novembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal veľvyslanca MĽR

v ČSR J. Gábora a oznámil mu, že ČSR pomôže
Maďarsku dodávkami potravín a spotrebného tovaru
v hodnote 90 miliónov Kčs.

4. decembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe delegáciu Všečínskeho zhromaždenia ľudových
zástupcov a delegáciu Ľudového výboru mesta Pekingu
vedenú námestníkom predsedu Stáleho výboru Všečín-
skeho zhromaždenia ľudových zástupcov Pen Čenom,
ktorá bola na návšteve v ČSR.

19 5 7  

8. februára
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal nového

vyslanca Kambodže v ČSR L. Ghetha v súvislosti s odo-
vzdaním jeho poverovacích listín prezidentovi republiky.

9. apríla
– Predseda NZ ČSR Z. Fierlinger prijal v Prahe delegáciu

Ľudového zhromaždenia BĽR, vedenú tajomníkom ÚV
BKS B. Balgaranovom, ktorá bola na návšteve v ČSR.

19. apríla
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal nového

vyslanca Belgického kráľovstva v ČSR F. Goffarta v súvi-
slosti s odovzdaním poverovacích listín prezidentovi
republiky.

15. mája
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe parlamentnú delegáciu Cejlónu, ktorá bola
na návšteve v ČSR.

10. júna
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal nového

veľvyslanca VDR v ČSR Nguyen Thanh Ha s odovzda-
ním jeho poverovacích listín prezidentovi republiky.

1. júla
– Predseda NZ ČSR Z. Fierlinger prijal v Prahe parla-

mentnú delegáciu Barmského zväzu, ktorá v ten istý
deň zavítala do ČSR.

4. júla
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal skupinu

západonemeckých novinárov, ktorým odpovedal
na otázky týkajúce sa vzťahov medzi ČSR a NDR.

8. augusta
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe delegáciu

Sýrskej republiky, ktorá pricestovala na návštevu ČSR.

21. augusta
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska v ČSR F. Greya v súvislosti s odo-
vzdaním poverovacích listín prezidentovi republiky.

12. septembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe vládnu dele-

gáciu MoĽR vedenú predsedom rady ministrov MoĽR
J. Cedenbalom, ktorá pricestovala do ČSR. V ten istý deň
prijal vládnu delegáciu MoĽR aj prvý tajomník ÚV KSČ
A. Novotný.

17. septembra
– Námestníčka ministra zahraničných vecí ČSR G. Sekani-

nová-Čakrtová prijala v Prahe chargé ď affaires Uru-
guaja v ČSR M. Galbistiho, ktorý prevzal vedenie vysla-
nectva Uruguajskej republiky v ČSR.

24. septembra
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe členov

študijnej delegácie MSRS, ktorá deň predtým pricestovala
do Prahy pod vedením člena ÚV a vedúceho oddelenia
straníckych a masových organizácií ÚV MSRS J. Sándora.

23. októbra
– Prvý námestník ministra zahraničných vecí ČSR A. Gre-

gor prijal v zastúpení ministra zahraničných vecí
nového vyslanca Talianskej republiky v ČSR L. Silve-
strelliho v súvislosti s odovzdaním jeho poverovacích lis-
tín prezidentovi republiky. V ten istý deň prijal námest-
ník ministra zahraničného obchodu ČSR J. Kohout
v zastúpení ministra zahraničného obchodu vyslanca
Islandskej republiky v ČSR H. Gudmunssona.

15. novembra
– Predseda vlády V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe v zastúpení prezidenta republiky nového
vyslanca Fínskej republiky v ČSR V. Ahokasa, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň prijal
predseda vlády veľvyslanca Japonského cisárstva v ČSR
S. Kimuru, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.
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3. decembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe zdravot-

nícku delegáciu ZSSR, ktorá bola od 25. novembra
na návšteve v ČSR.

7. decembra
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

veľvyslanca KĽDR v ČSR Chan Ik Sua v súvislosti s odo-
vzdaním jeho poverovacích listín prezidentovi republiky.

10. decembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe sovietsku

časť komisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi
ČSR a ZSSR, vedenú prvým námestníkom predsedu
Štátneho vedecko-technického výboru rady ministrov
ZSSR P. Korobovom, ktorá bola na návšteve v ČSR.

14. decembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe maršala

Sovietskeho zväzu S. Buďonného.

Začiatok tretej  decembrovej dekády
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe gene-

rálneho tajomníka ÚV Komunistickej strany Sýrie
a Libanonu Ch. Bagdaša.

19 5 8  

1. apríla  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal diploma-

tických predstaviteľov ZSSR, USA, Veľkej Británie
a Francúzska a odovzdal im Memorandum vlády ČSR
k otázke vyzbrojovania západonemeckej armády atómo-
vými a raketovými zbraňami, ako aj sprievodné nóty
k memorandu. Memorandum bolo odovzdané aj diplo-
matickým zástupcom Albánska, Belgicka, Bulharska,
Dánska, Fínska, Grécka, Holandska, Juhoslávie, Kanady,
Maďarska, NDR, Nórska, Poľska, Rakúska, Rumunska,
Švédska, Švajčiarska, Talianska a Turecka.

9. apríla
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal námest-

níka predsedu vlády a ministra zahraničných vecí NDR
L. Bolza a úradujúceho ministra zahraničných vecí PĽR
M. Naszkowského, ktorí boli na návšteve v ČSR.

10. apríla
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe účastníkov pražských porád ministrov zahranič-
ných vecí ČSR, NDR a PĽR.

5. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal vyslanca

Nórskeho kráľovstva v ČSR Finne-Gro/nna a tlmočil mu
protest československej vlády proti výrokom ministra
zahraničných vecí Nórska O. Langeho o údajných
sovietskych atómových a raketových základniach v ČSR.

6. mája  
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe parlamentnú delegáciu KĽDR, vedenú námest-
níkom predsedu Najvyššieho ľudového zhromaždenia
Kórejskej ľudovej republiky Li Ki Jonom a delegáciu
pchongjanského Mestského ľudového výboru, ktorú vie-
dol jeho predseda Kim Jen Din.

8. mája
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe delegáciu Veľkého ľudového churalu MoĽR,
vedenú jeho predsedom Č. Sürendžavom, ktorá bola
na návšteve v ČSR.

31. mája
– Predseda NZ ČSR Z. Fierlinger prijal v Prahe parla-

mentnú delegáciu VDR, ktorá bola na návšteve v ČSR.

2. júna
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe parlamentnú delegáciu VDR, ktorá bola
na návšteve v ČSR.

24. júna
– Predseda NZ ČSR Z. Fierlinger prijal v Prahe delegáciu

Sejmu PĽR, ktorá navštívila ČSR.

21. augusta
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe námestníka

predsedu rady ministrov PĽR P. Jaroszewicza, ktorý bol
na návšteve v ČSR.

5. septembra
– Predseda zboru povereníkov R. Strechaj prijal v Brati-

slave delegáciu NF NDR, ktorá bola na Slovensku v rámci
Týždňa priateľstva československého a nemeckého ľudu.

22. septembra
– Predseda NZ ČSR Z. Fierlinger prijal v Prahe delegáciu

Ľudového zhromaždenia AĽR, vedenú jeho predsedom
M. Štyllom, ktorá bola na návšteve v ČSR.

29. septembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe prvého

vyslanca Barmského zväzu v ČSR U Kyina.
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30. septembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe nového

vyslanca Kambodžského kráľovstva v ČSR N. Tioulonga.

2. októbra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe delegáciu Ľudového zhromaždenia AĽR, ktorá
bola na návšteve v ČSR.

9. októbra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe námestníka prezidenta a ministra obrany Zjed-
notenej arabskej republiky maršala A. Ámera, ktorý pri-
letel na návštevu ČSR.

10. novembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe veľvyslanca

Zjednotenej arabskej republiky v ČSR Salaha ed-Dína
Taraziho.

1. decembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe ministra zahraničných vecí Indonézskej repu-
bliky R. Subandria, ktorý zavítal do ČSR.

6. decembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe podpredsedu Svetovej rady mieru, bývalého
mexického prezidenta L. Cardenasa, ktorý pricestoval
na návštevu ČSR.

12. decembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal na Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničného obchodu ZSSR
N. Patoličeva, ktorý bol na návšteve v ČSR.

13. decembra
– Predseda vlády ČSR V. Široký usporiadal vo Valdštejn-

skom paláci v Prahe priateľské stretnutie s účastníkmi X.
zasadania RVHP, ktoré sa konalo v Prahe.

19 5 9   

10. januára
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe vládnu delegáciu Guinejskej republiky, ktorá
bola na návšteve v ČSR.

11. februára
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca KĽDR v ČSR Tjan Ik Chvana v súvi-

slosti s odovzdaním jeho poverovacích listín preziden-
tovi republiky.

16. februára
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového vyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSR P. Ankera
v súvislosti s odovzdaním jeho poverovacích listín prezi-
dentovi republiky.

2. apríla
– Člen politického byra a tajomník ÚV KSČ J. Hendrych

prijal v Prahe 3-člennú skupinu poslancov Spolkového
snemu NSR za sociálnodemokratickú stranu.

11. apríla
– Námestník predsedu vlády V. Kopecký prijal v Prahe

delegáciu Hnutia za obrodu talianskeho juhu, ktorá
bola na návšteve v ČSR.

18. apríla
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

4-člennú skupinu západonemeckých evanjelických teó-
logov, ktorí sa zúčastnili II. kresťanskej mierovej konfe-
rencie v Prahe.

6. mája
– Člen politického byra a tajomník ÚV KSČ J. Hendrych

prijal v Prahe 6-člennú delegáciu Komunistickej strany
Fínska, ktorá pricestovala do ČSR.

4. júna
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

veľvyslanca Bolívijskej republiky vo Veľkej Británii,
bývalého prezidenta Bolívie V. Paz Estenssora, ktorý bol
na návšteve v ČSR.

7. augusta
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe delegáciu detí z KĽDR, ktoré boli na dlhodo-
bom pobyte v ČSR.

30. augusta
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

veľvyslanca Fínskej republiky v ČSR V. Ahokasa v súvi-
slosti s odovzdaním jeho poverovacích listín v dôsledku
povýšenia fínskeho zastupiteľského úradu v ČSR na úro-
veň veľvyslanectva.

25. septembra
– Prezident republiky a prvý tajomník ÚV KSČ

A. Novotný prijal na Pražskom hrade delegáciu Soviet-
skej armády, ktorá pod vedením námestníka ministra
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národnej obrany ZSSR, maršala Sovietskeho zväzu
A. Grečka bola na návšteve v ČSR pri príležitosti
15. výročia jej oslobodenia.

15. októbra
– Minister zahraničných vecí ČSR v. David prijal v Prahe

6-člennú vládnu delegáciu Irackej republiky, ktorá zaví-
tala do ČSSR.

16. októbra
– Minister národnej obrany ČSR generálplukovník

B. Lomský prijal v Prahe vládnu delegáciu Irackej repu-
bliky, ktorá bola na návšteve v ČSR.

27. októbra
– Predseda vlády ČSR V. Široký prijal v Prahe 4-člennú

delegáciu školských a kultúrnych pracovníkov Irackej
republiky, ktorá bola pod vedením ministra školstva
A. Hamida na návšteve v ČSR.

9. novembra
– Predseda NZ ČSR Z. Fierlinger prijal v Prahe delegáciu

NZ MĽR vedenú jeho predsedom S. Rónaiom, ktorá
v ten istý deň pricestovala do ČSR.

10. decembra
– Predseda vlády V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe námestníka predsedu vlády a ministra zahranič-
ných vecí Kambodžského kráľovstva Son Sanna, ktorý
bol na návšteve v ČSR.

11. decembra
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe štu-

dijnú delegáciu Komunistickej strany Nórska, ktorá bola
pod vedením člena politického byra a tajomníka ÚV
KSN I. Lieho na návšteve v ČSR.

19. decembra
– Námestník predsedu vlády ČSR V. Kopecký prijal

v Prahe delegáciu Talianskej ligy demokratických obcí
vedenú jej podpredsedom M. Lanzertom.

19 6 0  

18. januára
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového vyslanca Spojených štátov brazílskych v ČSR
M. Wellischa v súvislosti s nadchádzajúcim odovzdaním
jeho poverovacích listín prezidentovi republiky.

20. januára
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového vyslanca Argentínskej republiky v ČSR J. Alva-
reza de Toledo v súvislosti s nadchádzajúcim odovzda-
ním jeho poverovacích listín prezidentovi republiky.

29. februára
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca ZSSR v ČSR M. Zimjanina súvislosti
s nadchádzajúcim odovzdaním jeho poverovacích listín
prezidentovi republiky.

28. marca
– Podpredsedníčka vlády ČSR L. Jankovcová prijala

v Prahe ministra chemického priemyslu PĽR A. Radłiń-
ského, ktorý zavítal do ČSR.

29. marca
– Minister zdravotníctva ČSR J. Plojhar prijal v Prahe

poslanca japonského parlamentu K. Masudu a jeho
tajomníka, bývalého poslanca Y. Šidu, ktorí boli
na návštev v ČSR. Minister zahraničného obchodu ČSR
F. Krajčír prijal v Prahe v ten istý deň nového veľvy-
slanca ZSSR v ČSR M. Zimjanina.

1. apríla
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe gene-

rálneho tajomníka Ľudovej socialistickej strany Kuby
B. Roku, ktorý bol na návšteve v ČSR.

12. apríla
– Tajomník ÚV KSČ J. Hendrych prijal v Prahe členov

Zväzu novinárov ZSSR, ktorí boli na návšteve v ČSR.

27. apríla
– Predseda NZ ČSR Z. Fierlinger prijal v Prahe členov bra-

zílskej parlamentnej delegácie vedenej druhým pod-
predsedom brazílskej poslaneckej snemovne N. Jostom,
ktorá zavítala do ČSR po zasadaní rady Medziparla-
mentnej únie v Aténach.

21. mája
– Minister školstva a kultúry ČSR F. Kahuda prijal v Prahe

nového veľvyslanca ZSSR v ČSR M. Zimjanina. V ten
istý deň prijal minister zahraničných vecí ČSR V. David
nového vyslanca Tureckej republiky v ČSR R. Erhana
v súvislosti s odovzdaním jeho poverovacích listín prezi-
dentovi republiky.
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16. júna
– Námestník predsedu vlády a predseda Štátnej plánova-

cej komisie O. Šimůnek prijal v Prahe ministra financií
Indie M. Desaia, ktorý deň predtým pricestoval do ČSR.

18. júna
– Predseda vlády V. Široký prijal v Prahe ministra financií

Indie M. Desaia, ktorý bol na návšteve v ČSR.

22. júna 
– Predseda vlády V. Široký prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe ministra financií Nigérie F. Okotie-Eboha, ktorý
zavítal do ČSR. V ten istý deň prijal nigérijského ministra
aj minister zahraničného obchodu ČSR F. Krajčír.

22. júna
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

nového veľvyslanca Kambodžského Kráľovstva v ČSR
N. Tioulonga v súvislosti s odovzdaním jeho poverova-
cích listín prezidentovi republiky.

4. júla
– Minister zahraničných vecí ČSR V. David prijal v Prahe

ministra školstva Fínskej republiky H. Hoslu, ktorý bol
na návšteve v ČSR.

23. júla
– Predseda vlády ČSSR V. Široký prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov MĽR G. Kállaia, ktorý pri-
cestoval na návštevu ČSSR.

20. septembra
– Predseda vlády ČSSR V. Široký prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe parlamentnú delegáciu Ghanskej repu-
bliky, ktorá bola na návšteve v ČSSR.

28. septembra
– Predseda vlády ČSSR V. Široký prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe delegáciu Kubánskej republiky vedenú
ministrom zdravotníctva M. Venturom, ktorá bola
na návšteve v ČSSR.

29. septembra
– Predseda vlády ČSSR V. Široký prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe skupinu poslancov britského parlamentu,
ktorí boli na návšteve v ČSSR.

16. októbra
– Predseda NZ ČSSR Z. Fierlinger prijal v Prahe britského

poslanca a člena výkonného výboru Labour Party J. Cal-
laghana, ktorý bol na priateľskej návšteve v ČSSR.

14. novembra
– Predseda vlády ČSSR V. Široký prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe parlamentnú delegáciu Guinejskej repu-
bliky, ktorá pod vedením podpredsedu NZ Guinejskej
republiky F. Kefimba zavítala do ČSSR.

19. novembra
– Predseda NZ ČSSR Z. Fierlinger prijal v Prahe skupinu

talianskych senátorov vedenú D. Januzzim, ktorá bola
na návšteve v ČSSR.

19 6 1  

9. januára
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky A. Novotný

prijal v Prahe námestníka predsedu rady ministrov PĽR
P. Jaroszewicza, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

10. februára
– Podpredsedníčka vlády ČSSR Ľudmila Jankovcová prijala

v Prahe predsedu Štátneho výboru pre chemický priemy-
sel pri rade ministrov ZSSR V. S. Fedorova. V ten istý deň
prijal V. Fedorova v Prahe aj tajomník ÚV KSČ A. Dubček.

2. marca
– Predseda NZ ČSSR Z. Fierlinger prijal v Prahe delegáciu

poslancov francúzsko-čs. priateľstva v NZ Francúzskej
republiky vedenú R. Joyonom, ktorá navšívila ČSSR.

18. apríla
– Predseda NZ ČSSR Z. Fierlinger prijal v Prahe líbyjskú

parlamentnú delegáciu, ktorá sa cestou zo ZSSR zasta-
vila na trojdňovú návštevu ČSSR.

27. apríla
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe pred-

staviteľov Komunistickej strany Indonézie, ktorí boli
na návšteve v ČSSR.

– Námestník ministra kultúry ČSSR V. Pelišek prijal kul-
túrnu delegáciu VDR vedenú ministrom kultúry Hoang-
minh-Giamom, ktorá sa na ceste do Kubánskej repu-
bliky zastavila v Prahe.

28. apríla
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal na Pražskom

hrade prvého kozmonauta sveta, majora J. Gagarina,
ktorý pricestoval na krátku návštevu do ČSSR.
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14. mája
– Predseda NZ ČSSR Z. Fierlinger prijal v Prahe parla-

mentnú delegáciu Bolívijskej republiky, ktorá bola
na návšteve v ČSSR.

6. júla
– Prvý tajomník a prezident republiky A. Novotný prijal

na Pražskom hrade členov vládnej delegácie VDR, ktorá
začínali svoju návštevu v ČSSR.

14. septembra
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný prijal na Pražskom hrade vládnu delegáciu
ZSSR vedenú predsedom Štátneho výboru rady minis-
trov ZSSR pre koordináciu vedecko-výskumnej činnosti
K. Rudnevom, ktorá pricestovala do ČSSR na medziná-
rodný brnenský veľtrh.

15. septembra
– Predseda vlády ČSSR V. Široký prijal v Prahe vedúceho

vládnej delegácie ZSSR K. Rudneva, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.

16. septembra
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný prijal na Pražskom hrade vedúceho delegá-
cie Najvyššieho sovietu ZSSR V. Grišina, ktorá bola
na návšteve v ČSSR.

14. októbra
– Predseda vlády ČSSR V. Široký prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe delegáciu Ghanskej republiky vedenú
ministrom ľahkého a ťažkého priemyslu K. Eduselom,
ktorá bola na návšteve v ČSSR. Podpredseda NZ ČSSR
V. Škoda prijal v Prahe v ten istý deň skupinu ghanských
poslancov, ktorí tvorili súčasť vládnej delegácie, ktorá
bola na návšteve v ČSSR.

15. novembra
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe dele-

gáciu predstaviteľov Zjednotených revolučných organi-
zácií Kuby, ktorá bola na návšteve v ČSSR.

29. decembra
– Minister poľnohospodárstva, lesného a vodného hospo-

dárstva V. Krutina prijal v Prahe ministra poľnohospo-
dárstva a kooperácie Guinejskej republiky B. Ibrahima,
ktorý bol na návšteve v ČSSR.

19 6 2  

3. februára
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe

prvého tajomníka ÚV Komunistickej strany Nemecka
M. Reimanna, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

8. marca
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David prijal v Prahe

vyslanca Rakúskej republiky v ČSSR H. Calicea a odo-
vzdal mu nótu vlády ČSSR v súvislosti so zamýšľaným
prístupom Rakúska k EHS.

20. apríla
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný prijal na Pražskom hrade prvého tajomníka
ÚV SED a predsedu štátnej rady NDR W. Ulbrichta,
ktorý bol na zdravotnej dovolenke v ČSSR.

17. mája
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe štu-

dijnú delegáciu KSSZ pri príležitosti jej pobytu v ČSSR.

11. júna
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný prijal na Pražskom hrade delegáciu Bulhar-
skej ľudovej armády vedenú ministrom národnej obrany
BĽR generálplukovníkom D. Džurovom, ktorá bola
na návšteve v ČSSR.

13. júna
– Predseda NZ ČSSR Z. Fierlinger prijal v Prahe na pria-

teľskom stretnutí členov parlamentnej delegácie Island-
skej republiky, ktorí boli na návšteve v ČSSR.

14. júna
– Predseda vlády ČSSR V. Široký prijal v Prahe členov par-

lamentnej delegácie Islandskej republiky, ktorí boli pod
vedením F. Skarphedinssona na návšteve v ČSSR.

18. júna
– Predseda vlády ČSSR V. Široký prijal v Prahe ministra

práce a sociálnej starostlivosti Nigérijskej federatívnej
republiky J. Johnsona, ktorý zavítal do ČSSR.

19. júna
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David prijal v Prahe

ministra zahraničných vecí MoĽR P. Sagdarsürena,
ktorý bol na návšteve v ČSSR.
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21. júna
– Predseda vlády ČSSR V. Široký prijal v Prahe člena Naj-

vyššej rady sudánskych ozbrojených síl a ministra infor-
mácií a práce generála M. Farida pri príležitosti jeho
pobytu v ČSSR.

20. septembra
– Minister zahraničného obchodu J. Kohout prijal v Prahe

delegáciu Talianskej republiky, ktorá pod vedením
ministra zahraničného obchodu L. Pretiho zavítala
do ČSSR. V ten istý deň prijal delegáciu Talianskej repu-
bliky aj podpredseda vlády ČSSR O. Šimůnek.

3. decembra
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe dele-

gáciu KSSZ, ktorá pod vedením člena predsedníctva ÚV
KSSZ L. Brežneva pricestovala na XII. zjazd KSČ.

19 6 3   

26. februára
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David prijal gene-

rálneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Indic-
kej republiky R. Néhrúa, ktorý bol na návšteve v Prahe.

12. marca
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe gene-

rálneho tajomníka Brazílskej komunistickej strany
L. Prestesa, ktorý zavítal do ČSSR.

19. apríla
– Predseda vlády ČSSR V. Široký prijal v Prahe podpred-

sedu Vysokej rady trónu Kambodže N. Tioulonga, ktorý
sa na spiatočnej ceste z Moskvy do vlasti zastavil v Prahe.

22. apríla
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný prijal na Pražskom hrade prvého tajomníka
ÚV SED a predsedu Štátnej rady NDR W. Ulbrichta,
ktorý bol na liečení v ČSSR.

5. mája
– Minister školstva a kultúry ČSSR F. Kahuda prijal v Bra-

tislave ministra kultúry MĽR P. Ilku, ktorý zavítal
do ČSSR.

15. mája
– Predseda vlády ČSSR prijal v Prahe delegáciu Ústavo-

darného zhromaždenia Alžírskej demokratickej ľudovej
republiky, ktorá bola na návšteve v ČSSR.

18. mája
– Predseda vlády ČSSR prijal v Hrzánskom paláci v Prahe

delegáciu Národného kongresu Spojených štátov mexic-
kých, ktorá bola na návšteve v ČSSR.

3. júla
– Predseda vlády ČSSR prijal v Prahe námestníka pred-

sedu vlády Kubánskej republiky E. Guevaru pri príleži-
tosti jeho návštevy v ČSSR.

27. augusta
– Podpredseda vlády F. Krajčír prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe britského ministra obchodu F. Errolla, ktorý pri-
cestoval na návštevu ČSSR, aby s čs. predstaviteľmi prero-
koval možnosti rozvoja vzájomných obchodných vzťahov.

1. októbra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe vedúcich zahraničných zastupiteľských úradov
v Prahe.

9. októbra
– Tajomník ÚV KSČ J. Hendrych prijal v Prahe predsedu

Ústrednej rady zväzu odborov Juhoslávie S. Vukmano-
vića-Tempa, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

11. októbra
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe dele-

gáciu Francúzskej komunistickej strany, ktorá koncom
septembra pricestovala do ČSSR.

25. októbra
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe štu-

dijnú delegáciu KSSZ, ktorá zavítala do ČSSR v polovici
októbra.

18. novembra
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný prijal na Pražskom hrade delegáciu Spoloč-
nosti sovietsko-československého priateľstva vedenú
predstaviteľom Sovietu národností Najvyššieho sovietu
ZSSR J. Pelvem, ktorá sa v Prahe zúčastnila osláv 46.
výročia Októbrovej revolúcie.

19 6 4  

1. februára
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný prijal na Pražskom hrade vládnu delegáciu
ZSSR vedenú M. Lesečkom, ktorá bola od 22. januára
na návšteve v ČSSR.
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4. februára
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David prijal v Prahe

vedúceho brazílskej vládnej delegácie, ktorá bola
na návšteve v ČSSR, A. Billancourta s jeho zástupcom.

12. februára
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe gene-

rálneho tajomníka Komunistickej strany Brazílie L. Pre-
stesa pri príležitosti jeho pobytu v ČSSR.

19. marca
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe ministra

školstva VDR Nguyen-van-Huyena, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.

17. apríla
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe ministra

priemyslu Kubánskej republiky E. Guevaru, ktorý prices-
toval na krátku návštevu ČSSR.

21. apríla
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe ministra

zahraničných vecí MĽR J. Pétera, ktorý deň predtým pri-
cestoval na návštevu ČSSR.

24. apríla
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe britskú parlamentnú delegáciu vedenú poslan-
com labouristickej strany F. Bellengerom, ktorá bola
na návšteve v ČSSR.

29. apríla
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe vedúceho

sovietskej delegácie na VI. celoštátnom zjazde JRD,
ministra poľnohospodárstva ZSSR I. Volovčenka.

12. mája
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe parla-

mentnú delegáciu SFRJ, ktorá pod vedením predsedu
Zväzovej skupštiny SFRJ E. Kardelja, pricestovala
6. mája na návštevu ČSSR.

27. mája
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe ministra

zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Tuniskej repu-
bliky M. Ben Ammara, ktorý dva dni predtým pricesto-
val na návštevu ČSSR.

3. júna
– Podpredseda vlády F. Krajčír prijal v Prahe ministra –

predsedu výboru pre kultúrne styky MĽR J. Bognára pri
príležitosti jeho návštevy v ČSSR.

– Podpredseda vlády O. Šimůnek prijal v Prahe hospo-
dársku delegáciu Spojených štátov mexických vedenú
generálnym riaditeľom Mexickej štátnej banky R. Zava-
dom.

26. júna 
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe misiu dob-

rej vôle Republiky Horná Volta vedenú ministrom
zahraničných vecí L. Koném bola na návšteve v ČSR.

1. júla
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe dele-

gáciu pracovníkov MSRS, vedenú vedúcim poľnohospo-
dárskeho oddelenia strany I. Dimányom, pri príležitosti
jej návštevy v ČSSR.

– Minister školstva a kultúry ČSSR Č. Císař prijal v Prahe
kultúrnu delegáciu Zjednotenej arabskej republiky,
ktorá pod vedením námestníka ministra vysokých škôl
S. Hammada bola na návšteve v ČSSR.

3. júla
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe člena

predsedníctva a sekretariátu Talianskej komunistickej
strany G. Pajettu pri príležitosti jeho pobytu v ČSSR.

6. júla
– Podpredseda vlády ČSSR F. Krajčír prijal v Prahe

ministra zahraničného obchodu Belgického kráľovstva
M. Brasseura, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

9. júla
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe členov výkonného výboru Medzinárodného
zváračského inštitútu na čele s K. Rühlom zo západného
Berlína.

31. júla
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Hendrych pri-

jal v Prahe skupinu sovietskych redaktorov, ktorí boli
na návšteve v ČSSR.

7. augusta
– Prvý námestník ministra zahraničných vecí ČSSR

A. Gregor prijal v Prahe v zastúpení ministra zahranič-
ných vecí veľvyslanca VDR v ČSSR Pham Thieua.

4. septembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe delegáciu bývalých sovietskych partizánskych
veliteľov vedenú A. Jegorovom, ktorá sa zúčastnila osláv
20. výročia SNP.
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5. septembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David prijal v Prahe

generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce
v Ženeve D. Morseho, ktorý bol na návšteve ČSSR.

7. septembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe podpred-

sedu vlády Zjednotenej arabskej republiky A. Sidkího,
ktorý viedol hospodársku delegáciu ZAR na jej návšteve
v ČSSR.

12. septembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe ministra

pre energetiku, zavlažovanie a pôdu Cejlónu Ch. de
Silvu, ktorý zavítal do ČSSR. V ten istý deň prijal aj
ministra – námestníka predsedu národohospodárskej
rady ZSSR V. Lebedeva, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

3. októbra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe ministra

zahraničného obchodu ZSSR N. Patoličeva na záver
jeho pobytu v ČSSR.

7. októbra
– Podpredseda vlády ČSSR O. Šimůnek prijal v Prahe

ministra vnútorného a zahraničného obchodu Cejlónu
T. Illangartného pri príležitosti jeho pobytu v ČSSR.

1. decembra
– Podpredseda vlády ČSSR J. Piller prijal v Prahe 7-člennú

delegáciu členov zahraničného výboru snemovne repre-
zentantov USA, ktorá pod vedením J. Monagana navští-
vila ČSSR.

8. decembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe vicekance-

lára Rakúskej republiky B. Pittermanna, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.

19 6 5

26. januára
– Minister zahraničného obchodu F. Hamouz prijal

obchodnú delegáciu Fínskej republiky pri príležitosti jej
pobytu v ČSSR.

12. februára
– Predseda vlády J. Lenárt prijal v Prahe vedúceho Hlav-

nej správy služieb pre obyvateľstvo pri rade ministrov
RSFSR A. Nosenkova, ktorý bol návšteve v ČSSR.

15. februára
– Predseda NZ ČSSR B. Laštovička a minister zahranič-

ných vecí ČSSR V. David prijali v Prahe predsedu
taliansko-čs. skupiny v parlamente Talianskej republiky
M. Simonacciho, ktorý zavítal do ČSSR.

23. februára
– Podpredseda vlády ČSSR O. Šimůnek prijal v Prahe

vládnu delegáciu MĽR vedenú predsedom Štátneho plá-
novacieho úradu MĽR M. Ajtalom, ktorá pricestovala
na hospodárske rokovania do ČSSR.

5. apríla
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS

A. Dubček prijal v Bratislave členov sovietskej delegácie,
ktorá sa v hlavnom meste Slovenska zúčastnila osláv 20.
výročia oslobodenia mesta Sovietskou armádou.

16. apríla
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe gene-

rálneho tajomníka Komunistickej strany Veľkej Británie
J. Gollana, ktorý v ten istý deň priletel na návštevu ČSSR.

23. apríla
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný prijal na Pražskom hrade prvého tajomníka
ÚV Komunistickej strany Nemecka Nemecka M. Rei-
manna, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci
v Prahe ministra zahraničných vecí Veľkej Británie M. Ste-
warta, ktorý deň predtým zavítal na návštevu ČSSR.

28. apríla
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe delegáciu

NZ Zjednotenej arabskej republiky, ktorá bola pod vede-
ním jeho predsedu A. Al Sadáta na návšteve v ČSSR.

29. apríla
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe dele-

gáciu Talianskej socialistickej strany proletárskej jed-
noty vedenú jej generálnym tajomníkom T. Vecchiattim,
ktorá bola od 26. apríla na návšteve v ČSSR.

5. mája
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Nórskeho kráľovstva v ČSSR T. Brodtkorba.

6. mája
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe nového veľ-

vyslanca ZSSR v ČSSR S. Červonenka.

PAVOL PETRUF

444

427-492  11/26/07  10:41 AM  Str. 444



7. mája
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný prijal na Pražskom hrade členov straníckych
a vládnych delegácií, ktoré do ČSSR pricestovali pri prí-
ležitosti 20. výročia oslobodenia Československa.

25. mája
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Iránu v ČSSR A. Daru.

26. mája
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David prijal v Prahe

predsedu XIX. Valného zhromaždenia OSN A. Quaison-
Sackeyho, ktorý deň predtým priletel na štvordňovú
návštevu ČSSR.

26. júna
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe ministra

školstva ústrednej vlády Indickej republiky M. Čaglu pri
príležitosti jeho pobytu v ČSSR.

30. júna
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný a predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijali
na Pražskom hrade vládnu hospodársku delegáciu VDR
vedenú členom politického byra ÚV Vietnamskej strany
pracujúcich a námestníkom predsedu vlády Le-thang-
Nghim, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

3. júla
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe nového veľ-

vyslanca NDR v ČSSR J. Königa.

2. augusta
– Predseda SNR M. Chudík prijal v Bratislave kanadskú

parlamentnú delegáciu, ktorá v rámci návštevy v ČSSR
zavítala do Bratislavy.

16. septembra
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ D. Kolder prijal

v Prahe vedúceho vládnej delegácie BĽR na VII. medzi-
národnom brnenskom veľtrhu, tajomníka ÚV Bulhar-
skej komunistickej strany N. Papazova.

– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David prijal v Čer-
nínskom paláci v Prahe 4-člennú kambodžskú delegáciu
vedenú námestníkom predsedu vlády Son Sannom.

18. septembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Indickej republiky v Prahe M. Máthura na jeho vlastnú
žiadosť.

2. októbra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Japonského cisárstva v ČSSR T. Tokunaga.

26. októbra
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe pred-

sedu Komunistickej strany Indie A. Danga a tajomníka
Národnej rady Komunistickej strany Indie N. Krišnana,
ktorí zavítali do ČSSR.

29. októbra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe ministra ozbrojených síl Kubánskej republiky,
člena politického byra ÚV Komunistickej strany Kuby
a námestníka predsedu kubánskej revolučnej vlády
R. Castra Ruza, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

2. novembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Argentínskej republiky v ČSSR F. Achavala na jeho
vlastnú žiadosť.

8. novembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe ministra

sociálnej starostlivosti Švédskeho kráľovstva S. Asplinga
pri príležitosti jeho pobytu v ČSSR.

16. novembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe vládnu delegáciu Nigérijskej republiky, ktorá
bola na hospodárskych rokovaniach v ČSSR.

17. novembra
– Podpredseda SNR J. Kríž prijal V Bratislave delegáciu

Národného kongresu Chilskej republiky, ktorá v rámci
návštevy ČSSR zavítala do Bratislavy.

7. decembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe ministra zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
Tuniskej republiky F. Zubira, ktorý bol na návšteve
v ČSSR.

19 6 6  

7. januára
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe podpred-

sedu vlády a člena politického byra Vietnamskej strany
pracujúcich Le-tranh-Ghina, ktorý viedol hospodársku
delegáciu VDR na rokovaniach v ČSSR.
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8. januára
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe člena vlády

BĽR a tajomníka ÚV Bulharskej komunistickej strany
L. Avramova pri príležitosti jeho pobytu v ČSSR.

27. januára
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Chilskej republiky v ČSSR A. Santa Crusa na jeho
vlastnú žiadosť.

17. februára
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Somálskej republiky v ČSSR O. Hassana na jeho vlastnú
žiadosť. V ten istý deň prijal somálskeho veľvyslanca
v Rohanskom paláci v Prahe aj minister školstva a kul-
túry ČSSR J. Hájek. Ich rozhovor sa týkal pomoci ČSSR
pri rozvoji somálskej výchovnej a vzdelávacej sústavy.

12. marca
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Sudánskej republiky v ČSSR S. Hamida na jeho vlastnú
žiadosť.

16. marca
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe dele-

gáciu Komunistickej strany Izraela, vedenú T. Toubilom
a D. Heninom, pred jej odchodom z ČSSR.

14. apríla
– Predseda NZ ČSSR B. Laštovička prijal v Prahe vedú-

ceho delegácie Frontu národného oslobodenia Južného
Vietnamu Nguyen-van-Hieua, ktorý ho informoval
o situácii v Južnom Vietname.

29. apríla 
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David prijal v Prahe

delegáciu Ľudového zhromaždenia BĽR vedenú predse-
dom byra Ľudového zhromaždenia akademikom
S. Ganovským, ktorá bola na návšteve v ČSSR.

6. mája
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

NDR v ČSR H. Willmanna na jeho vlastnú žiadosť.

10. mája
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David prijal v Prahe

námestníka ministra zahraničných vecí Chilskej repu-
bliky O. Pinocheta pri príležitosti jeho návštevy v ČSSR.

16. mája
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe vládnu delegáciu Singapurskej republiky, ktorá

bola pod vedením predsedu vlády Kuan Ju na návšteve
v ČSSR.

30. mája
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe predsedu

zväzu výkonnej rady SFRJ P. Stambolića, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.

11. júna
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe ministra výživy, civilných dodávok, bývania, tlače,
rybárstva, sporenia a turizmu indického štátu Maráháštra
J. Taleyarkhana, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

20 júna
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

KĽDR v ČSSR Kim Rjo-zuna v súvislosti s jeho odcho-
dom z ČSSR.

23. júna
– Tajomník ÚV KSČ J. Hendrych prijal delegáciu rektorov

vysokých straníckych škôl z Moskvy, Leningradu
a Kyjeva pri príležitosti ich pobytu v ČSSR.

24. júna
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Nórskeho kráľovstva v ČSSR E. Ullstejna na jeho vlastnú
žiadosť.

2. septembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe veľvyslanca Zjednotenej republiky Tanzánie
v ČSSR D. Mfinangu. V ten istý deň prijal aj veľvyslanca
USA v ČSSR J. Beama.

8. septembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe ministra

obchodu a námornej dopravy Nórskeho kráľovstva
K. Willocha pri príležitosti jeho návštevy v ČSSR.

9. septembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe kuvajtskú

hospodársku delegáciu, ktorá bola pod vedením ministra
obchodu a priemyslu A. Sabaha na návšteve v ČSSR.

17. septembra
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe pred-

sedu Komunistickej strany USA G. Halla, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.
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10. októbra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Irackej republiky v ČSSR M. Bayatiho a veľvyslanca
Zjednotenej arabskej republiky v ČSSR M. Hassaneina.

13. októbra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Ghanskej republiky v ČSSR B. Spiu-Garbracha na jeho
vlastnú žiadosť.

25. októbra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe ministra zahraničných vecí Fínskej republiky
A. Karjalainena pri príležitosti jeho návštevy v ČSSR.

27. októbra
– Podpredseda vlády ČSSR O. Šimůnek prijal v Prahe sku-

pinu popredných amerických priemyselníkov, ktorí
do ČSSR pricestovali na krátku návštevu.

4. novembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe nového veľ-

vyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska v ČSSR W. Barkera.

29. novembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Talianskej republiky v ČSSR W. Winspeareho-Guicciar-
diho.

3. decembra
– Minister školstva a kultúry J. Hájek prijal v Kolovratskom

paláci v Prahe kultúrnu delegáciu ZSSR vedenú námest-
níkom predsedu Štátneho výboru pre kultúrne styky
so zahraničím pri rade ministrov ZSSR I. Medvedevom.

28. decembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Tuniskej republiky v ČSSR M. Sahliho.
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14. januára
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Spojených štátov mexických v ČSSR A. Valleho. V ten
istý deň prijal aj veľvyslanca Dánskeho kráľovstva
v ČSSR P. Jensena.

20. januára
– Podpredseda vlády ČSSR F. Krajčír prijal v Prahe úradu-

júceho ministra zahraničných vecí NDR, štátneho
tajomníka G. Kohrta, ktorý pricestoval do ČSSR.

21. februára
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Rakúskej republiky v ČSSR R. Kirschlägera. V ten istý
deň prijal aj veľvyslanca Marockého kráľovstva v ČSSR
A. Arrakiho.

5. apríla
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný prijal v Prahe tajom-

níka výkonného výboru ÚV Zväzu komunistov Juhoslá-
vie M. Todorovića, ktorý bol na niekoľkodňovej
návšteve v ČSSR.

10. apríla
– Minister zahraničných vecí V. David prijal v Prahe gene-

rálneho riaditeľa programu OSN pre rozvoj P. Hoffmana.

12. apríla
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky

A. Novotný prijal v Prahe účastníkov 54. zasadania pred-
sedníctva SOF, ktoré sa konalo v Prahe.

14. apríla
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Švajčiarskej konfederácie v ČSSR S. Campicha.

21. apríla
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe britského

štátneho ministra pre zahraničné veci G. Thomsona pri
príležitosti jeho návštevy v ČSSR.

10. mája
– Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky A. Novotný

prijal na Pražskom hrade delegáciu Najvyššieho sovietu
ZSSR vedenú členom politického byra ÚV KSSZ a predse-
dom výboru straníckej kontroly pri ÚV KSSZ A. Peľšem.

12. mája
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS

A. Dubček prijal v Bratislave delegáciu Najvyššieho
sovietu ZSSR, ktorá v rámci svojho pobytu v ČSSR zaví-
tala na Slovensko.

16. mája
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe delegáciu Najvyššieho sovietu ZSSR, vedenú
A. Peľšem, pri príležitosti jej pobytu v ČSSR.
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29. mája
– Minister poľnohospodárstva a výživy ČSSR K. Mestek pri-

jal v Prahe ministra poľnohospodárstva Veľkej Británie
T. Pearta, ktorý v uvedený deň priletel na návštevu ČSSR.

30. mája
– Predseda NZ ČSSR B. Laštovička prijal v Prahe delegá-

ciu Veľkého národného zhromaždenia Tureckej repu-
bliky vedenú predsedom senátu I. Atasagunom, ktorá
bola na návšteve v ČSSR.

1. júna
– Predseda SNR M. Chudík prijal v Bratislave parla-

mentnú delegáciu Tureckej republiky pri príležitosti jej
pobytu na Slovensku.

7. júna
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe námestníka

generálneho riaditeľa OSN pre výchovu, vedu a kultúru
UNESCO M. Adisešiju, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

26. júna
– Prvý námestník ministra zahraničných vecí J. Pudlák

prijal v Prahe štátneho ministra zahraničných vecí Dán-
skeho kráľovstva H. Sölvhöja pri príležitosti jeho oficiál-
nej návštevy v ČSSR.

14. júla
– Tajomník ÚV KSČ V. Koucký prijal v Prahe člena politic-

kého byra a tajomníka ÚV Komunistickej strany Izraela
D. Chenina, ktorý zavítal na návštevu ČSSR.

28. júla
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe ministra zahraničných vecí Japonska T. Mikiho,
ktorý deň predtým priletel na návštevu ČSSR.

4. augusta
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe námestníka

predsedu rady ZSSR V. Novikova pri príležitosti jeho
pobytu v ČSSR.

11. septembra
– Predseda NZ ČSSR B. Laštovička prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe 8-člennú skupinu japonských poslancov
vedenú S. Arafonem, ktorá bola na návšteve v ČSSR.

12. septembra
– Podpredseda vlády ČSSR F. Krajčír prijal v Prahe pred-

sedu kanadskej poslaneckej snemovne L. Lamoureuxa,
ktorý zavítal do ČSSR.

22. septembra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe predstaviteľov akadémií vied socialistických kra-
jín, účastníkov V. porady o koordinácii vedeckého
výskumu.

18. októbra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Belgického kráľovstva v ČSSR R. Dooremana na jeho
vlastnú žiadosť.

21. októbra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe námestníka

predsedu rady ministrov a predsedu Štátneho výboru
pre materiálno-technické zásobovanie pri rade minis-
trov ZSSR V. Dymšica, ktorý bol na čele sovietskej dele-
gácie na návšteve v ČSSR.

30. októbra
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe ministra hospodárstva a zahraničného obchodu
Zjednotenej arabskej republiky A. Zakího pri príležitosti
jeho návštevy v ČSSR.

2. novembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David prijal v Prahe

predsedu Štátneho výboru pre kultúru a umenie
Rumunskej socialistickej republiky P. Macovela, ktorý
bol na návšteve v ČSSR.

14. novembra
– Prvý námestník ministra zahraničných vecí ČSSR J. Pud-

lák prijal v Prahe F. Mitterranda, ktorý viedol delegáciu
Francúzskej federácie demokratickej a socialistickej
ľavice počas jej návštevy v ČSSR.

11. decembra
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David prijal v Prahe

ministra zahraničného obchodu Belgického kráľovstva
A. de Wintera, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

19 6 8  

10. januára
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Dubček prijal v Prahe veľvy-

slanca ZSSR v ČSSR S. Červonenka v súvislosti so svojím
zvolením do funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ.

17. januára
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Dubček prijal v Prahe veľvy-

slanca BĽR v ČSSR S. Nedelčeva, veľvyslanca PĽR
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v ČSSR W. Janiurka, veľvyslanca NDR v ČSSR P. Florina,
veľvyslanca SFRJ v ČSSR T. Jakovlevského a veľvyslanca
MĽR v ČSSR I. Kovácsa, ktorí ho navštívili v súvislosti
s jeho zvolením do funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ.

18. januára
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe veľvyslanca

Tureckej republiky v ČSSR S. Uzgürena. V ten istý deň
prijal aj veľvyslanca Chilskej republiky v ČSSR G. Sala-
manku.

29. januára
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe ministra

zdravotníctva Tuniskej republiky M. Al Hédi Khafacha,
ktorý zavítal do ČSSR.

6. februára
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe ministra

poľnohospodárstva ZSSR V. Mackeviča, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.

9. februára
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Dubčel prijal v Prahe vedú-

ceho Stálej reprezentácie Južného Vietnamu v ČSSR
Hoangh-minh-Haa.

12. februára
– Minister zahraničných vecí ČSSR V. David prijal v Prahe

ministra školstva a cirkevných záležitostí Nórskeho krá-
ľovstva K. Bondevika, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

1. marca
– Predseda vlády ČSSR J. Lenárt prijal v Prahe ministra

zahraničných vecí PĽR A. Rapackého, ktorý zavítal
na návštevu ČSSR.

14. marca
– Podpredseda vlády a minister ťažkého priemyslu ČSSR

J. Krejčí sa v Prahe stretol s ministrom chemického prie-
myslu PĽR A. Radłińským, ktorý bol na návšteve
v ČSSR.

22. apríla
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe ministra

zahraničných vecí Zjednotenej arabskej republiky
M. Rijáda, ktorý bo na návšteve v ČSSR.

24. apríla
– Prvý tajomník ÚV KSS V. Biľak a podpredseda SNR

F. Barbírek prijali v Bratislave členov straníckej a vládnej
delegácie BĽR, ktorí v rámci návštevy ČSSR zavítali
na Slovensko.

12. mája
– Predseda NZ ČSSR J. Smrkovský prijal v Prahe člena

národnej rady Švajčiarskej konfederácie A. Schallera,
ktorý zavítal do ČSSR.

14. mája
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe prvého

veľvyslanca Kráľovstva Líbye v ČSSR K. El Atrasha.
– Minister zahraničných vecí J. Hájek prijal v Prahe štát-

neho tajomníka zahraničných vecí SFRJ M. Nikezića pri
príležitosti jeho návštevy v ČSSR.

18. mája
– Prezident republiky A. Novotný, prvý tajomník ÚV KSČ

A. Dubček, Predseda NZ ČSSR J. Smrkovský a predseda
vlády ČSSR O. Černík prijali na Pražskom hrade
ministra zahraničných vecí ZSSR A. Gromyka pri príle-
žitosti jeho návštevy v ČSSR.

5. júna
– Podpredseda vlády ČSSR G. Husák prijal v Prahe

nového veľvyslanca KĽDR v ČSSR So Čchola v súvislosti
s jeho nadchádzajúcim odovzdaním poverovacích listín
prezidentovi republiky. V ten istý deň prijal aj veľvy-
slanca Zjednotenej arabskej republiky v ČSSR M. Hassa-
neina na jeho vlastnú žiadosť.

4. júla
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe podpred-

sedu rady ministrov RSR G. Raduleska, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.

5. júla
– Predseda NZ ČSSR J. Smrkovský prijal v Prahe člena

senátu USA C. Pella pri príležitosti jeho pobytu v ČSSR.

13. augusta
– Minister zahraničného obchodu ČSSR V. Valeš prijal

v Prahe generálneho sekretára konferencie OSN pre
obchod a rozvoj R. Prebischa, ktorý zavítal do ČSSR.

14. augusta
– Tajomník ÚV KSČ J. Lenárt prijal v Prahe prijal v Prahe

nového šéfredaktora časopisu Otázky mieru a socializmu
K. Zarodova pri príležitosti jeho návštevy v ČSSR.

14. septembra
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe predstavi-

teľa rady ministrov ZSSR, člena ÚV KSSZ a poslanca
Najvyššieho sovietu ZSSR V. Kuznecova pri príležitosti
jeho návštevy v ČSSR.
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17. septembra
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov ZSSR M. Lesečka, ktorý
zavítal do ČSSR.

4. októbra
– Podpredseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľ-

vyslanca SFRJ v ČSSR T. Jakovlevského na jeho vlastnú
žiadosť.

9. októbra
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe veľvy-

slanca Japonského cisárstva v ČSSR T. Ozawu.

25. októbra
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe predstavi-

teľa rady ministrov ZSSR, člena ÚV KSSZ a poslanca
Najvyššieho sovietu ZSSR V. Kuznecova pri príležitosti
jeho dlhodobej návštevy v ČSSR.

4. novembra
– Člen predsedníctva ÚV KSČ V. Biľak prijal v Prahe veľvy-

slanca NDR v ČSSR P. Florina, aby mu z poverenia pred-
sedníctva ÚV KSČ oznámil stanovisko k materiálom IX.
pléna ÚV SED, ktoré sa týkali činnosti KSČ a vývoja
v ČSSR.

14. novembra
– Podpredseda SNR J. Kríž prijal v Bratislave štátneho

sekretára ministerstva zahraničného obchodu NDR
H. Scholza, ktorý bol na hospodárskych rokovaniach
v ČSSR.

2. decembra
– Prvý tajomník ÚV KSS G. Husák prijal v Bratislave veli-

teľa sovietskych vojsk dočasne rozmiestnených v ČSSR
generálporučíka A. Majorova.

19 6 9   

9. januára
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Dubček prijal v Prahe delegá-

ciu ÚV KSSZ vedenú K. Katuševom pri príležitosti jej
návštevy v ČSSR.

13. januára
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe gréckeho

veľvyslanca v ČSSR A. Argyropoulosa. V ten istý deň pri-
jal aj veľvyslanca Indonézskej republiky v ČSSR S. Gan-
daruma.

12. februára
– Prvý tajomník ÚV KSČ A. Dubček prijal v Prahe veľvy-

slanca BĽR v ČSSR S. Nedelčeva v súvislosti s ukonče-
ním jeho misie v ČSSR.

14. februára
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe nového

veľvyslanca Brazílie v ČSSR Enrique de Souza Gomesa.
– Minister zahraničného obchodu J. Tabaček prijal

v Prahe veľvyslanca Belgického kráľovstva v ČSSR
R. Dooremana.

26. marca
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe člena zvä-

zovej výkonnej rady SFRJ M. Cetinića, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.

1. apríla 
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko prijal v Prahe

ministra zahraničných vecí Iraku A. Šajchlího, ktorý sa
na ceste do vlasti zastavil v Prahe.

11. apríla
– Podpredseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe

námestníka ministra zahraničných vecí ZSSR V. Semjo-
nova pri príležitosti jeho návštevy v ČSSR.

29. apríla
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe predsed-

níčku Komunistickej strany Španielska D. Ibarruri
a generálneho tajomníka KSŠ S. Carilla.

14. mája
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe predsedu

Komunistickej strany Belgicka M. Drumauxa, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.

21. mája
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ L. Štrougal pri-

jal v Prahe veľvyslanca ZSSR v ČSSR S. Červonenka.

22. mája
– Predseda FZ ČSSR A. Dubček prijal v Prahe veľvyslanca

ZSSR v ČSSR S. Červonenka.

7. júna
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe veľvy-

slanca SFRJ v ČSSR T. Jakovlevského v súvislosti s ukon-
čením jeho misie v ČSSR.
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19. júna
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe vedúceho

Stálej misie NF oslobodenia južného Vietnamu v ČSSR
Hoang-minh-Haa.

1. júla
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe nového veľ-

vyslanca Libanonskej republiky v ČSSR J. Hadji-Thomasa.

3. júla
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe veľvy-

slanca NDR v ČSSR P. Florina v súvislosti s jeho odcho-
dom z ČSSR.

25. júla
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe delegá-

ciu KSSZ zloženú z pracovníkov v oblasti spoločenských
vied a vedenú vedúcim odboru vedy a školstva ÚV KSSZ
N. Filipenkom.

6. augusta
– Predseda ÚV NF ČSSR E. Erban prijal v Prahe veľvy-

slanca Iránskeho cisárstva v ČSSR H. Fasinya. V ten istý
deň prijal aj veľvyslanca Libanonskej republiky v ČSSR
J. Hadji-Thomasa a veľvyslanca Kolumbijskej republiky
v ČSSR A. Moralesa.

11. augusta
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe veľvy-

slanca Kolumbijskej republiky v ČSSR R. Moralesa.

4. septembra
– Predseda FZ ČSSR A. Dubček prijal v Prahe účastníkov

konzultatívnej schôdzky zástupcov parlamentných sku-
pín NDR, PĽR a ZSSR, ktorá sa konala v Prahe.

20. septembra
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe nového

veľvyslanca NDR v ČSSR H. Krolikowského.

10. októbra
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe veľvyslanca

Juhovietnamskej republiky v ČSSR Hoang-minh-Haa.

25. októbra
– Podpredseda vlády ČSSR a minister – predseda federál-

neho výboru pre technický a investičný rozvoj M. Hruš-
kovič prijal v Prahe japonského ministra zahraničného
obchodu M. Óhiru pri príležitosti jeho návštevy v ČSSR.

25. novembra
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe vládnu delegáciu Iraku vedenú predse-
dom vlády S. Ammášom, ktorá bola na návšteve v ČSSR.

1. decembra
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe ministra

spojov ZSSR N. Psurceva, ktorý zavítal do ČSSR.

19. decembra
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe veľvy-

slanca NDR v ČSSR H. Krolikowského.

19 7 0  

6. januára
– Predseda vlády ČSSR O. Černík prijal v Prahe veľvy-

slanca Peruánskej republiky v ČSSR J. Casablanku.

7. januára
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ L. Štrougal pri-

jal v Prahe ministra poľnohospodárstva ZSSR V. Macke-
viča, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

3. februára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

zahraničných vecí NDR O. Winzera pri príležitosti jeho
návštevy v ČSSR.

9. februára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca ZSSR v ČSSR S. Červonenka.

2.marca
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca NDR v ČSSR H. Krolikowského.

10. marca
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca VDR v ČSSR Nguyen Huu Ngoa. V ten istý deň
prijal aj veľvyslanca KĽDR v ČSSR Kim Jeng Sika.

25. marca
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSSR J. Vimonta.

23. apríla
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe viceprezidenta Irackej republiky, maršala
letectva H. Takritího.
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19. mája
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu vlády NDR K. Fichtnera.

27. mája
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe predsedu

štátneho výboru pre otázky práce a miezd pri rade
ministrov ZSSR A. Volkova.

28. mája
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe člena ÚV

KSSZ, ministra ťažkého, energetického a dopravného stro-
járenstva ZSSR V. Žigalina, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

2. júna
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko prijal v Prahe

veľvyslanca Talianskej republiky v ČSSR N. di Bernarda
na jeho vlastnú žiadosť.

10. júna
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe minis-

terku dočasnej revolučnej vlády Juhovietnamskej repu-
bliky Nguyen-thi-Binhovú, ktorá zavítala na priateľskú
návštevu ČSSR.

19. júna
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

hospodárstva Iránu H. Ansárího, ktorý viedol iránsku
vládnu delegáciu na návšteve v ČSSR.

22. júna
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca MĽR I. Kovácsa v súvislosti s jeho odchodom
z ČSSR.

23. júna
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca ZSSR v ČSSR S. Červonenka.

7. júla
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca MĽR v ČSSR J. Vinceho. V ten istý deň prijal
aj nového veľvyslanca Indickej republiky v ČSSR
S. Desaia.

14. júla
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe generál-

neho tajomníka Komunistickej strany Kanady
W. Kashtana pri príležitosti jeho pobytu v ČSSR.

27. augusta
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko prijal v Prahe

veľvyslanca Indickej republiky v ČSSR S. Desaia.

3. septembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe sekretára

RVHP N. Faddejeva, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

15. septembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca Ghanskej republiky v ČSSR J. Afrifaha.
V ten istý deň prijal aj nového gréckeho veľvyslanca
v ČSSR J. Touloupasa.

28. septembra
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe veliteľa

Strednej skupiny sovietskych vojsk dočasne rozmiestne-
ných na území ČSSR generálplukovníka A. Majorova.

1. októbra
– Prvý tajomník ÚV KSS J. Lenárt prijal v Bratislave dele-

gáciu ÚV Nemeckej komunistickej strany vedenú jej
predsedom K. Bachmannom, ktorá navštívila Slovensko.

15. októbra
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe delegácie výborov solidarity s národmi Afriky
a Ázie z niektorých socialistických krajín, ktoré boli
na návšteve v ČSSR.

2. novembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe podpred-

sedu výboru ľudovej kontroly ZSSR J. Šikina pri príleži-
tosti jeho návštevy v ČSSR.

19. novembra
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijali v Prahe hlavného veliteľa Spojených
ozbrojených síl členských štátov VZ, maršala Sovietskeho
zväzu I. Jakubovského, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

15. decembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca VDR Nguyen-huu-Ngoa.

22. decembra 
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe delegá-

ciu ÚV KSSZ vedenú kandidátom politického byra
a tajomníkom ÚV KSSZ P. Demičevom pri príležitosti jej
návštevy ČSSR.
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3. januára
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe predsedu

Komunistickej strany Belgicka M. Drumauxa, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.

8. januára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe člena

najvyššieho výkonného výboru ÚV Arabského socialis-
tického zväzu D. Dáuda, ktorý deň predtým pricestoval
do ČSSR.

20. januára
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe 4-člennú

delegáciu Komunistickej strany Fínska vedenú jej pred-
sedom A. Saarinenom, ktorá bola na niekoľkodňovej
návšteve v ČSSR.

26. januára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

zmocnenca sovietskej vlády pre záležitosti pobytu
sovietskych vojsk v ČSSR generálmajora N. Baštanikova.

2. februára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca Holandského kráľovstva v ČSSR R. Frogera.
V ten istý deň prijal aj nového veľvyslanca Islamskej
republiky Pakistan v ČSSR K. Ahmada.

11. februára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca VDR v ČSSR Nguyen-huu-Ngoa.

19. februára
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe predsedu

rady ministrov NDR W. Stopha, ktorý bol v ČSSR na lie-
čení.

– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe predsedu
rady ministrov NDR W. Stopha. V ten istý deň prijal aj
veľvyslanca PĽR v ČSSR W. Janiurka v súvislosti s jeho
odchodom z ČSSR.

25. februára
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe prvú

kozmonautku sveta, predsedníčku Výboru sovietskych
žien V. Tereškovovú-Nikolajevovú.

16. marca
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca Belgického kráľovstva v ČSSR J. Trouveroya.

V ten istý deň prijal aj nového veľvyslanca Talianskej
republiky v ČSSR A. Benazza.

24. marca
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko prijal v Prahe

veľvyslanca Fínskej republiky v osobitnom poslaní pre
otázky európskej bezpečnosti a spolupráce R. Enckella,
s ktorým rokoval o súdobom stave príprav na zvolanie
konferencie o európskej bezpečnosti.

6. apríla
– Tajomník ÚV KSČ J. Fojtík prijal v Prahe delegáciu NDR

vedenú ministerkou ľudového vzdelania M. Honeckero-
vou, ktorá bola na návšteve v ČSSR.

4. mája
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe veľvy-

slanca NDR v ČSSR H. Krolikowského.

7. mája  
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe podpred-

sedu ústredného vedenia Spoločnosti sovietsko-česko-
slovenského priateľstva A. Bulgakova.

10. mája
– Prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe delegá-

ciu Zväzu komunistov Juhoslávie, ktorá bola
na návšteve v ČSSR.

11. mája
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí Sudánskej
demokratickej republiky F. Abrí Isaa, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.

21. mája
Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko prijal v Prahe
ministra zahraničných vecí Irackej republiky A. Šajchlího,
ktorý bol na návšteve v ČSSR.

7. júna
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe ministra zahraničných vecí Chilskej republiky
C. Medinu pri príležitosti jeho návštevy v ČSSR.

8. júna
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca Jemenskej arabskej republiky v ČSSR
M. Ibrahíma.
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11. júna
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe kanad-

ského veľvyslanca v ČSSR B. Wainmana-Wooda pred
jeho definitívnym odchodom z Československa.

23. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe hlav-

ného veliteľa Spojených ozbrojených síl členských štátov
VZ maršala Sovietskeho zväzu I. Jakubovského a náčel-
níka štábu Spojených ozbrojených síl členských štátov
Varšavskej zmluvy armádneho generála S. Štemenka.

24. júna
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe indického

ministra civilného letectva a turistického ruchu K. Singha,
ktorý bol na návšteve v ČSSR. V ten istý deň prijal
K. Singha aj minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko.

25. júna
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Marko prijal v Prahe

generálneho riaditeľa ministerstva zahraničných vecí
Talianskej republiky pre politické záležitosti R. Ducciho
pri príležitosti prebiehajúcich čs.-talianskych konzultácií.

28. júna
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí Kubánskej
republiky R. Garcíu, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

21. septembra  
– Prezident ČSSR L. Svoboda a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijali na Pražskom hrade ministra obrany
ZSSR maršala Sovietskeho zväzu A. Grečka.

22. septembra  
– Prezident ČSSR L. Svoboda prijal na Pražskom hrade

v súvislosti s odovzdaním poverovacích listín nového
veľvyslanca Sýrskej arabskej republiky v ČSSR
R. Allousha. V ten istý deň odovzdal poverovacie listiny
prezidentovi republiky aj nový veľvyslanec Etiópskeho
cisárstva v ČSSR B. Tsadik.

19 7 2  

6. januára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov ZSSR a predsedu štátneho
plánovacie výboru pri rade ministrov ZSSR N. Bajba-
kova.

12. januára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca PĽR v ČSSR Ł. Motyku. V ten istý deň prijal
aj nového veľvyslanca Libanonskej republiky v ČSSR
J. Riachiho.

20. januára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v ČSSR W. Bossiho.

27. januára  
– Na ÚV KSČ v Prahe sa uskutočnilo stretnutie generál-

neho tajomníka ÚV KSČ G. Husáka a ďalších členov pred-
sedníctva a sekretariátu ÚV KSČ s delegáciou ÚV KSSZ
vedenou jeho generálnym tajomníkom L . Brežnevom.

2. februára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

priemyslu a energetiky Alžírskej demokratickej a ľudovej
republiky B. Sálima pri príležitosti jeho návštevy v ČSSR.

8. februára 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

zahraničných vecí Jemenskej ľudovodemokratickej
republiky M. Aulákího, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

15. februára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky
v ČSSR M. Sáhlího.

8. marca
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca MoĽR v ČSSR Ž. Njamba na jeho vlastnú žiadosť.

19. apríla
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Kempný prijal

v Prahe zmocnenca vlády ZSSR pre výstavbu pražského
metra a prvého námestníka dopravného staviteľstva
ZSSR I. Sosnova.

12. mája
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca BĽR v ČSSR A. Dimitrova.

17. mája
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe podpred-

sedu rady ministrov a predsedu plánovacej komisie pri
rade ministrov PĽR M. Jagiełského, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.
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13. júna
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca Ekvádorskej republiky v ČSSR S. Baronu.
V ten istý deň prijal aj nového veľvyslanca USA v ČSR
W. Sherera.

29. júna
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca Fínskej republiky v ČSSR J. Toivolu pred jeho ces-
tou do Fínska.

7. júla
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Brati-

slave prvého tajomníka MSRS J. Kádára, ktorý pricesto-
val do Bratislavy.

2. júla
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Kempný prijal

v Prahe predsedu Štátneho výboru ZSSR pre využitie
atómovej energie A. Petrosjanca pri príležitosti jeho
návštevy v ČSSR.

10. augusta
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

generálporučíka I. Teniščeva v súvislosti s jeho nástu-
pom do funkcie veliteľa Strednej skupiny sovietskych
vojsk, rozmiestnených dočasne na území ČSSR.

22. augusta
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády SSR

P. Colotka prijal v Bratislave generálporučíka I. Teniš-
čeva v súvislosti s jeho nástupom do funkcie veliteľa
Strednej skupiny sovietskych vojsk, rozmiestnených
dočasne na území ČSSR.

1. septembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu Hornej snemovne japonského
parlamentu K. Kónoa, ktorý deň predtým priletel
na návštevu ČSSR.

14. septembra
– Prvý tajomník ÚV KSS J. Lenárt prijal v Bratislave pred-

sedu rady Medzinárodnej investičnej banky v Moskve
A. Vorobjova, ktorý ho informoval o aktivitách a najbliž-
ších zámeroch banky.

27. septembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe výkon-

ného tajomníka EHK OSN J. Stanovnika, ktorý zavítal
do ČSSR.

3. októbra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca Indonézskej republiky v ČSSR A. Moeisa.

12. októbra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca Brazílskej federatívnej republiky v ČSSR
J. Filhu.

20. októbra
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

delegáciu ÚV SED vedenú členom politického byra
a tajomníkom SED W. Lamberzom pri príležitosti jej
návštevy v ČSSR.

7. novembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca Japonska v ČSSR T. Kanematsu v súvislosti s jeho
definitívnym odchodom z ČSSR.

20. novembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

ťažkého, energetického a dopravného strojárenstva
ZSSR V. Žigalina , ktorý bol na návšteve v ČSSR.

30. novembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe delegáciu amerických senátorov, ktorá
bola na informatívnej ceste po Európe.

4. decembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca Irackej republiky v ČSSR M. Dizayeea v súvislosti
s jeho odchodom z ČSSR.

5. decembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

obrany Irackej republiky generála H. Sihába pri príleži-
tosti jeho návštevy v ČSSR.

14. decembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe spravo-

dajcu amerických novín The Washington Post J. Goshka
a poskytol mu rozhovor.

19 7 3  

3. januára
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

veľvyslankyňu Juhovietnamskej republiky v ČSSR Phan-
minh-Hienovú.
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9. januára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe delegá-

ciu Konfederácie fínskych odborov vedenú jej predse-
dom N. Hämälainenom, ktorá bola na návšteve v ČSSR.

1. februára
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Prahe kandidáta politického byra ÚV
Bulharskej komunistickej strany V. Koceva.

15. februára
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

predsedu rady ministrov MĽR J. Focka, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.

27. februára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca Francúzskej republiky v ČSSR A. Matteiho.

3. marca 
– V Bratislave sa uskutočnilo stretnutie ministra zahranič-

ných vecí ČSSR B. Chňoupka s ministrom zahraničných
vecí Rakúska R. Kirschlägerom.

20. marca
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca KĽDR v ČSSR Ri Won Boma.

26. marca
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

nového veľvyslanca Kubánskej republiky v ČSSR
J. Péreza Hernandésa.

2. apríla
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS

J. Lenárt prijal v Bratislave delegáciu Socialistickej strany
arabskej obrody (BAAS), ktorá zavítala na Slovensko.

16. apríla
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

predsedu britskej labouristickej strany H. Wilsona, ktorý
bol na návšteve v ČSSR.

18. apríla
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca ZSSR v ČSSR S. Červonenka v súvislosti s jeho
odchodom z ČSSR.

2. mája
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

nového veľvyslanca ZSSR v ČSSR V. Mackeviča. V ten

istý deň prijal V. Mackeviča aj predseda vlády ČSSR
L. Štrougal.

14. mája
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS

J. Lenárt prijal v Bratislave nového veľvyslanca ZSSR
v ČSSR V. Mackeviča v súvislosti s jeho nástupom
do funkcie.

7. júna
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu rady ministrov ZSSR A. Kosygina.
V ten istý deň prijal i predsedu vlády BĽR S. Todorova.

– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe veľ-
vyslanca SFRJ v ČSSR L. Babića na jeho vlastnú žiadosť.

8. júna
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

predsedu rady ministrov ZSSR A. Kosygina, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.

28. júna
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra – predsedu štátneho výboru
ZSSR pre využitie atómovej energie A. Petrosjanca.

5. júla
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe veľvyslanca BĽR v ČSSR A. Dimitrova.
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Kempný prijal

v Prahe delegáciu Rumunskej komunistickej strany,
ktorá bola na návšteve v ČSR.

31. júla
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu vlády a ministra zahraničného obchodu
Egyptskej arabskej republiky A. Higázího, ktorý bol
na návšteve v ČSSR.

15. augusta
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe indic-

kého veľvyslanca v ČSSR S. Desaia v súvislosti s ukonče-
ním jeho diplomatickej misie v ČSSR.

– Člen predsedníctva ÚV KSČ, predseda vlády SSR
P. Colotka prijal v Bratislave vládneho zmocnenca ZSSR
pre záležitosti dočasného pobytu sovietskych vojsk
v ČSSR generálmajora V. Jermakova.

17. augusta
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka ministra zahraničných vecí PĽR a predsedu XXVII.
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Valného zhromaždenia OSN S. Trepczyńského, s ktorým
hovoril o aktuálnych zahraničnopolitických otázkach.

29. augusta
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

indického veľvyslanca v ČSSR S. Desaia v súvislosti
s ukončením jeho diplomatickej misie v ČSSR.

11. septembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov PĽR F. Kaima, ktorý bol
na hospodárskych rokovaniach v ČSSR.

14. septembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe úradujú-

ceho predsedu Výboru robotníckej a roľníckej inšpekcie
NDR A. Stiefa, ktorý navštívil ČSSR.

25. septembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca Sýrskej arabskej republiky v ČSSR R. Allousha
v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej misie v ČSSR.
V ten istý deň prijal ministra financií PĽR S. Je,ndrychow-
ského, ktorý bol na návšteve v ČSSR, a nového veľvy-
slanca Tuniskej republiky v ČSSR M. Jaafara.

26. septembra
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

delegáciu ÚV Jednotnej socialistickej strany západného
Berlína vedenú jeho predsedom G. Daneliusom.

1. októbra
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS

J. Lenárt prijal v Bratislave veľvyslanca MĽR v ČSSR J. Vin-
ceho v súvislosti s ukončením jeho pôsobenia v ČSSR.

15. októbra
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

náčelníka politickej správy Strednej skupiny sovietskych
vojsk v ČSSR generálporučíka S. Zolotova v súvislosti
s jeho odchodom z Československa.

22. októbra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe nového

veľvyslanca Iránskeho cisárstva v ČSSR A. Esfandiaryho.
V ten istý deň prijal aj nového veľvyslanca MoĽR
v ČSSR Z. Enebiša.

31. októbra
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

nového náčelníka politickej správy Strednej skupiny
sovietskych vojsk v ČSSR generálporučíka K. Maximova.

12. novembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe nového náčelníka politickej správy Stred-
nej skupiny sovietskych vojsk v ČSSR generálporučíka
K. Maximova.

15. novembra
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS

J. Lenárt prijal v Bratislave 5-člennú delegáciu Komunis-
tickej strany Fínska vedenú členom politického byra ÚV
KSF E. Kivimäkim.

14. decembra
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu zväzovej výkonnej rady SFRJ D.
Bijediča, ktorý pricestoval na oficiálnu priateľskú
návštevu ČSSR.

20. decembra
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS

J. Lenárt prijal v Bratislave delegáciu francúzskej Všeo-
becnej konfederácie práce (CGT) vedenú členom poli-
tického byra Francúzskej komunistickej strany, generál-
nym tajomníkom CGT G. Séguym.

19 74   

– Prijatia u predsedu vlády pozri v VII. časti, rok 1974.

19 7 5   

4. februára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky veľvyslanca
Švajčiarskej konfederácie v ČSSR J. Grandjeana, ktorý
mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň pri-
jal L. Štrougal v nástupnej audiencii aj veľvyslanca
Rakúskej republiky v ČSSR H. Pascha, ktorý mu odo-
vzdal svoje poverovacie listiny.

11. februára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky veľvyslanca
Sudánskej demokratickej republiky Ali Mohameda Ibra-
hima, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

18. februára
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky veľvyslanca
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Egyptskej arabskej republiky Mohammada Mustafa
Šukrího, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

10. marca
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Francúzskej republiky v ČSSR E. ď Harcourta,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

11. marca
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade aj v zastúpení prezidenta republiky ministra
zahraničných vecí Indonézskej republiky A. Malika,
ktorý bol v ČSSR na niekoľkodňovej oficiálnej návšteve.

17. marca
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe aj v zastú-
pení prezidenta republiky delegáciu Dočasného vojen-
ského správneho výboru Etiópie, vedenú členom jeho
štvorčlenného vedenia a predsedom politického výboru
kapitánom Sissayom Habtom, ktorá bola na niekoľko-
dňovej návšteve v ČSSR.

2. apríla
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Sýrskej arabskej republiky v ČSSR Abdula Rah-
mana Farzata, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie lis-
tiny. V ten istý deň prijal  L. Štrougal v nástupnej
audiencii aj prvého veľvyslanca Libérijskej republiky v
ČSSR J. Grahama.

8. apríla
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Austrálskeho spoločenstva v ČSSR R. Furlongera,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

22. apríla
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Ugandskej republiky v ČSSR L. Akongu, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny. V ten istý deň prijal
L. Štrougal v nástupnej audiencii aj nového veľvyslanca
Marockého kráľovstva v ČSSR A. B. El Aziziho, ktorý mu
odovzdal svoje poverovacie listiny.

29. apríla
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-

slanca Poľskej ľudovej republiky v ČSSR J. Mitręgu,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

5. mája
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Peruánskej republiky v ČSSR A. Rospiglisiho,
ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

20. mája
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal na Pražskom

hrade v zastúpení prezidenta republiky nového veľvy-
slanca Jemenskej arabskej republiky v ČSSR Aliho
Ahmeda Al-Ehadera, ktorý mu odovzdal svoje poverova-
cie listiny. V ten istý deň prijal L. Štrougal v nástupnej
audiencii aj  nového veľvyslanca Zambijskej republiky v
ČSSR D. Sibajeneho a nového veľvyslanca Rwandskej
republiky v ČSSR I. Munyeshyaku.

22. júla
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal poslal telegram pred-

staviteľom ZSSR pri príležitosti spoločného kozmického
letu sovietskej kozmickej lode Sojuz 19 a americkej koz-
mickej lode Apollo.

19. septembra
– Generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR G. Husák

prijal na Pražskom hrade v prítomnosti členov predsed-
níctva ÚV KSČ J. Kempného a J. Lenárta delegáciu Bel-
gickej socialistickej strany vedenú spolupredsedami
strany A. Coolsom a W. Glaesom a členom byra Belgic-
kej socialistickej strany Josom van Eyndom.

17. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

delegáciu ústrednej kontrolnej a revíznej komisie BKS
vedenú jej predsedom S. Karadžovom.

27. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák ho prijal v Prahe

člena politického byra a tajomníka MSRS K. Németha,
ktorý bol na priateľskej návšteve v ČSSR.

10. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

delegáciu ÚV Nemeckej komunistickej strany vedenú
jej predsedom H. Miesem, ktorá bola na oficiálnej
návšteve v ČSSR.
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12. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

kultúry a umenia Iránu Mehrdáda Pahlboda.

14. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe štátneho tajomníka ministerstva zahra-
ničných vecí Francúzskej republiky B. Destremaua.

7. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe delegáciu predstaviteľov belgického par-
lamentu, ktorí boli na oficiálnej návšteve ČSSR.

5. júla  
– Prvý námestník ministra zahraničných vecí ČSSR

F. Krajčír prijal v Černínskom paláci v Prahe veľvyslanca
VSR v ČSSR Nguyen-tien-Thonga a odovzdal mu ofi-
ciálnu nótu v súvislosti s vyhlásením VSR.

1. septembra  
– Predseda vlády ČSSR prijal v Hrzánskom paláci v Prahe

ministra hospodárstva Tuniskej republiky A. Lasrama.

2. septembra  
– Predseda vlády ČSSR prijal v Hrzánskom paláci v Prahe

predsedu výkonnej rady Skupštiny Srbskej socialistickej
republiky D. Čkrebića.

22. septembra  
– Predseda vlády ČSSR prijal v Prahe námestníka pred-

sedu rady ministrov MoĽR Č. Sürena.

11. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu Zákonodárneho zhromaždenia
Kostarickej republiky A. Zúňigu.

12. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
ZSSR V. Novikova.

13. októbra   
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničného obchodu Francúz-
skej republiky André Rossiho.
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16. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov PĽR J. Olszewského.

21. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
a predsedu Výboru štátnej kontroly BĽR K. Tričkova.

23. marca
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predstaviteľa OSN J. Stanovnika.

24. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe podpredsedu vlády a ministra zahranič-
ného obchodu a medzinárodnej spolupráce Rumunskej
socialistickej republiky I. Patsana.

4. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov PĽR
T. Pyku.

26. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov MoĽR Č. Sürena.

16. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
ZSSR a predsedu organizačného výboru XXII. letných
olympijských hier v Moskve I. Novikova.

30. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena zväzovej výkonnej rady SFRJ Ljubo-
mira Markovića.

20. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe štátneho

ministra priemyslu Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska A. Williamsa.

23. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu výkonnej rady Skupštiny Socia-
listickej republiky Macedónie B. Popova.
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17. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra financií Dánskeho kráľovstva
K. Heinessena.

25. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra obchodu Indickej republiky
M. Dhariju.

29. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe výkonného riaditeľa programu OSN pre
životné prostredie K. Tolbu.
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12. januára  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe delegáciu
poslancov frakcie SPD v Spolkovom sneme NSR,
vedenú jej predsedom H. Wehnerom.

19. januára 
– Predseda vlády ČSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe vedúceho etiópskej delegácie, člena stá-
leho výboru pre ekonomické záležitosti dočasnej vojen-
skej vlády Socialistickej Etiópie G. Kidana a etiópskeho
ministra financií F. Wolde-Semaita.

25. januára  
– Predseda vlády ČSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
NDR G. Weissa.

24. februára  
– Predseda vlády ČSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena zväzovej výkonnej rady SFRJ
L. Markovića.

7. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu Najvyššej kontrolnej komory
PĽR M. Moczara.

29. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministerského predsedu zemskej vlády
Severného Porýnia-Vestfálska H. Kühna.

5. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka ministra obrany Iránskeho
cisárstva generála H. Touffaniana.

6. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu vládnej rady KĽDR
Kong Džin-tchea.

10. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov BĽR G. Stoičkova.

3. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe prvého námestníka predsedu rady minis-
trov PĽR M. Jagiełského.

22. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe prezidenta

Banky pre medzinárodné platby v Bazileji J. Zijlstru.

30. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

energetiky a elektrifikácie ZSSR P. Neporožného.

19. júna  
– Predseda FZ ČSSR A. Indra prijal v Prahe delegáciu par-

lamentu Rakúskej republiky, vedenú A. Benyom.
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe člena poli-
tického byra ÚV Ľudovej revolučnej strany Laosu,
námestníka predsedu vlády a ministra školstva a ume-
nia, mládeže a športu a cirkevných záležitostí Laoskej
ľudovodemokratickej republiky, generálneho tajomníka
ÚV Vlasteneckého frontu Laosu Phoumiho Vongvichita.

22. júna 
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe ministra
obchodu Iránskeho cisárstva K. Chosraušáhího.

7. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe osobitného zmocnenca prezidenta Alžír-
skej demokratickej a ľudovej republiky B. Bessayha, ktorý
mu odovzdal posolstvo prezidentovi ČSSR G. Husákovi.
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22. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra banského a ropného priemyslu
Irackej republiky T. Karíma.

29. augusta  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe delegáciu
poslancov frakcie Slobodnej demokratickej strany
v Spolkovom sneme NSR, vedenú jej predsedom
W. Mischnickom.

– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom
paláci v Prahe predsedu jordánskej vlády M. Badrána.

5. septembra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe oficiálnu
delegáciu Veľkého národného zhromaždenia RSR,
vedenú kandidátom politického výkonného výboru ÚV
RKS a predsedom Veľkého národného zhromaždenia
RSR N. Giosanom.

13. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe generálneho tajomníka Organizácie kra-
jín vyvážajúcich ropu (OPEC) A. Džaida.

18. septembra 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe guvernéra Bank of England G. Richard-
sona.

20. septembra 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe výkonného riaditeľa organizácie OSN pre
priemyselný rozvoj (UNIDO) Abd-el Rahmana Khana.
V ten istý deň prijal L. Štrougal aj námestníka predsedu
rady ministrov MoĽR Č. Sürena.

25. septembra 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe oficiálnu

delegáciu Ľudového zhromaždenia Sýrskej arabskej
republiky, vedenú jeho predsedom M. Chadídom.

28. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe prezidenta Združenia obchodných a prie-
myslových komôr NSR O. von Amerongena. V ten istý
deň prijal L. Štrougal aj ministra informácií a rozhlasu
Indickej republiky L. Adváního.

29. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra obrany Sýrskej arabskej repu-
bliky generála armády M. Tlassa.

4. októbra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe člena ÚV
Komunistickej strany Vietnamu, ministra v úrade pred-
sedu vládnej rady VSR pre kultúru a školstvo Tran-
quang-Huya.

18. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe delegáciu Veľkého národného zhromaž-
denia Tureckej republiky, vedenú úradujúcim predse-
dom senátu F. Esatoglom.

19. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
MĽR J. Márjaiho.

7. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra obchodu Afganskej demokratic-
kej republiky A. Ghórbandího.

24. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra priemyslu a prírodného bohat-
stva Irackej republiky Muhammada Ajiša. V ten istý deň
prijal L. Štrougal aj člena štátnej rady, námestníka pred-
sedu rady ministrov Kubánskej republiky J. Beníteza.

30. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu vlády Jamajky
a ministra zahraničných vecí, priemyslu, obchodu
a turistického ruchu P. Pattersona.

1. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
a ministra všeobecného strojárenstva, výroby poľnohos-
podárskych strojov a dopravných prostriedkov NDR
G. Kleibera.

8. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka generálneho tajomníka OSN a administrátora Pro-
gramu OSN pre rozvoj (UNDP) B. Morseho.
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13. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu výkonnej rady Skupštiny Socia-
listickej republiky Bosny a Hercegoviny M. Renovicu.
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15. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe veliteľa Strednej skupiny sovietskych
vojsk v ČSSR generálplukovníka D. Suchorukova v súvi-
slosti s jeho nadchádzajúcim odchodom z ČSSR. Záro-
veň prijal nového veliteľa Strednej skupiny sovietskych
vojsk v ČSSR generálplukovníka D. Jazova.

16. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničného obchodu Talian-
skej republiky R. Ossolu.

26. februára 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
NDR a ministra všeobecného strojárenstva, výroby poľ-
nohospodárskych strojov a dopravných prostriedkov
G. Kleibera.

1. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe náčelníka štábu Spojených ozbrojených
síl členských štátov Varšavskej zmluvy, armádneho
generála A. Gribkova.

15. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe generálneho riaditeľa Medzinárodnej
agentúry pre atómovú energiu (MAAE) S. Eklunga.

23. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

obchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska J. Smitha.

21. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu štátnej rady a pred-
sedu Národného zhromaždenia ľudovej moci Kubánskej
republiky B. Roka.

5. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov BĽR
G. Stoičkova.

21. júna
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra obchodu, zásobovania a druž-
stevníctva Indickej republiky M. Dhariju.

27. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
a predsedu Štátnej plánovacej komisie NDR G. Schürera.

17. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe sekretára RVHP N. Faddejeva.

18. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu vlády a ministra
zahraničného obchodu a medzinárodnej hospodárskej
spolupráce RSR C. Burticu.

25. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedov bánk krajín RVHP.

7. novembra 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničného obchodu Argen-
tínskej republiky A. Estrada.

19 8 0

16. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu výkonnej rady Skupštiny Socia-
listickej republiky Čierna Hora M. Cemovića.

28. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra hospodárstva a financií Peruán-
skej republiky J. Reuteho.

12. marca 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe tajomníka RVHP N. Faddejeva.
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
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ZSSR a predsedu Štátneho plánovacieho výboru ZSSR
N. Bajbakova so sprievodom.

29. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
NDR H. Weiza.

19. mája  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe predsedu
XXXIV. zasadania Valného zhromaždenia OSN Salima
Ahmeda Salima.

27. mája 
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe námest-
níka predsedu rady ministrov ZSSR V. Novikova.

3. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe podpredsedu vlády a ministra financií,
obchodu a plánovania štátu Grenada B. Coarda.

10. júna  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe delegáciu
Ľudovej snemovne NDR, vedenú jej predsedom, členom
politického byra ÚV SED H. Sindermannom.

13. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe tajomníka RVHP N. Faddejeva.

19. júna   
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu vlády RSR I. Verdetsa. V ten istý
deň L. Štrougal prijal aj predsedu rady ministrov BĽR
S. Todorova.

20. júna 
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe vedúceho
delegácie Vietnamskej socialistickej republiky
na XXXIV. zasadaní RVHP, člena politického byra ÚV
Komunistickej strany Vietnamu a predsedu vlády VSR
Pham-van-Donga. V ten istý deň prijal L. Štrougal
v Hrzánskom paláci v Prahe aj člena politického byra
ÚV Ľudovodemokratickej strany Afganistanu, podpred-
sedu Revolučnej rady a vlády a ministra plánovania
Afganskej demokratickej republiky S. Kištmanda.

2. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
NDR G. Weissa.

12. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe štátneho ministra pre záležitosti Kuvajt-
ského štátu A. Husajna.

26. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu Štátneho výboru ZSSR pre hos-
podárske styky so zahraničím S. Skačkova.

29. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe prezidenta Švajčiarskej národnej banky
F. Leutwilera.

16. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra energetiky Argentínskej repu-
bliky D. Brunellu.

18. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra energetiky a elektrifikácie ZSSR
P. Neporožného. V ten istý deň prijal L. Štrougal v Hrzán-
skom paláci v Prahe i ministra banského priemyslu
a energetiky Brazílskej federatívnej republiky C. Galsa.

23. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu Štátneho výboru
ZSSR pre vedu a techniku Dž. Gvišianiho. V ten istý deň
prijal L. Štrougal v Hrzánskom paláci v Prahe i ministra
priemyslu a obchodu Ekvádorskej republiky G. Salgada.

27. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu Medziparlamentnej únie R. Cal-
deru.

3. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe prezidenta japonskej spoločnosti C. Itoh
S. Tozakiho.

8. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu Svetovej rady mieru R. Čandru.
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15. októbra   
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena zväzovej výkonnej rady SFRJ
B. Nedeljkovića.

29. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu vlády RSR I. Patsana.

2. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe štátneho tajomníka ministerstva zahra-
ničných vecí Francúzskej republiky O. Stirna, ktorý bol
na návšteve v Československu pri príležitosti 5. zasada-
nia československo-francúzskej zmiešanej komisie pre
hospodársku spoluprácu.

8. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov MoĽR Č. Sürena.

19 8 1

17. februára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe ministra zahraničného obchodu a morského
hospodárstva Poľskej ľudovej republiky R. Karského.

18. februára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe veliteľa Strednej skupiny sovietskych
vojsk v ČSSR generálporučíka G. Borisova.

12. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe výkonného tajomníka Európskej hospo-
dárskej komisie OSN J. Stanovnika.

17. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe ministra financií Maďarskej ľudovej repu-
bliky I. Hetényiho.

8. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe člena vedenia líbyjskej revolúcie A. Džal-
lúda.

9. apríla  
– Na Pražskom hrade sa uskutočnilo stretnutie vedúcich

predstaviteľov KSČ s delegáciou KSSZ na XVI. zjazde

KSČ, vedenou generálnym tajomníkom ÚV KSSZ
L. Brežnevom.

16. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe delegáciu Štátnej rady Nikaragujskej repu-
bliky, vedenú jej predsedom C. Pellezom.

– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom
paláci Prahe predsedu XXXV. zasadania Valného zhro-
maždenia OSN R. von Wechmara.

23. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe generálneho tajomníka Ligy arabských štá-
tov Šadlího Klíbího.

11. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe ministra zahraničných vecí Fínskej repu-
bliky P. Väyrynena, ktorý pricestoval na oficiálnu
návštevu ČSSR.

15. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe spolkového ministra hospodárstva NSR
O. Lambsdorffa.

8. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe ministra energetiky Angolskej ľudovej
republiky P. Castra van Dunema.

29. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

financií Afganskej demokratickej republiky A. Vakíla.

30. júna 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe ministra zahraničných vecí Tureckej repu-
bliky I. Türkmena.

9. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe ministerku hospodárstva a dopravy krajin-
skej vlády Dolného Saska B. Breuelovú a predsedu
Východného výboru nemeckého hospodárstva a pred-
sedu Nemeckého priemyslového a obchodného snemu
O. Wollfa von Amerongena.
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16. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe ministerku plánovania Nigérijskej federa-
tívnej republiky A. Dyagbolovú.

17. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe ministra leteckého priemyslu ZSSR I. Sila-
jeva.

21. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe námestníka rady ministrov MĽR J. Marjaiho.

6. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe námestníka predsedu rady ministrov BĽR
G. Stoičkova.

– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom
paláci Prahe delegáciu kanadských veteránov druhej
svetovej vojny, vedenú ministrom obrany Kanady
G. Lamontagnom.

7. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe námestníka predsedu Štátneho výboru
ZSSR pre vedu a techniku G. Gvišianiho.

16. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Černínskom

paláci v Prahe predstaviteľky Medzinárodnej demokratic-
kej federácie žien na čele s jej predsedníčkou F. Browno-
vou a generálnou tajomníčkou M. Vire-Tuominenovou.

27. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov PĽR
S. Macha.

29. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe predsedu zahraničného výboru poslanec-
kej snemovne Talianskej republiky G. Andreottiho.

3. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe zväzového tajomníka pre financie SFRJ
P. Kostića.

25. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci Prahe námestníka predsedu rady ministrov ZSSR
A. Antonova.

14. decembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak sa v Bra-

tislave stretol s tajomníkom ÚV Maďarskej socialistickej
robotníckej strany A. Gyenesom.

19 8 2

15. januára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak rokoval

v Prahe s vedúcim delegácie ÚV Komunistickej strany
Grécka a s členom jej politického byra G. Farakasom.

27. januára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe delegáciu Najvyššej vojenskej rady Organizácie
pre oslobodenie Palestíny, vedenú zástupcom hlavného
veliteľa ozbrojených síl Abú Džihádom.

28. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov a predsedu Výboru ľudo-
vej kontroly MoĽR C. Moloma.

4. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe člena

vojenskej rady národnej záchrany a ministra banského
priemyslu a energetiky PĽR divízneho generála C. Pio-
trowského.

31. marca   
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe predsedu Nemeckej komunistickej strany
H. Mieseho.

9. apríla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe delegáciu Jemenskej socialistickej strany,
vedenú členom politického byra a tajomníkom ÚV JSS.

14. apríla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe predsedu Komunistickej strany Nórska H. Kle-
vena.
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30. apríla  
– Kandidát ÚV KSČ a zástupca vedúceho oddelenia ÚV

KSČ M. Štefaňák prijal v Prahe člena politickej komisie
a sekretariátu ÚV Komunistickej strany Argentíny
R. Iscara.

4. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe predsedu

Ústredného štatistického úradu ZSSR L. Volodarského.

21. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe luxemburskú parlamentnú delegáciu,
ktorá bola na návšteve v ČSSR.

21. mája 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra priemyslu a energetiky Gréckej
republiky A. Peponisa. V ten istý deň prijal predseda
vlády ČSSR L. Štrougal aj parlamentnú delegáciu
Luxemburského veľkovojvodstva vedenú predsedom
poslaneckej snemovne L. Bollendorffom.

25. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe tajomníka všeobecného ľudového výboru
spojov a námornej dopravy Líbyjskej arabskej ľudovej
socialistickej džamahírije B. Hudáha.

26. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe štátneho tajomníka ministerstva zahra-
ničných vecí Tuniskej republiky Mahmúda Mastirího.

28. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu vládnej rady
a ministra zahraničných vecí KĽDR Ho Dama, ktorý bol
na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR.

27. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe oficiálnu delegáciu Nórskej krajinskej
odborovej organizácie, vedenú jej predsedom Thorom
Halvorsenom.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal
v Prahe člena politického byra a tajomníka ÚV Komu-
nistickej strany Venezuely E. Mancera.

31. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe vedúcich delegácií, ktoré sa zúčastnili

na medzinárodnej konferencii ministrov kultúry socia-
listických krajín.

11. júna  
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR J. Knížka

prijal v Černínskom paláci v Prahe predstaviteľov diplo-
matických misií arabských krajín a vedúceho zastúpenia
Organizácie pre oslobodenie Palestíny v ČSSR.

23. júna  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak rokoval

v Prahe s generálnym tajomníkom Jednotnej strany
národnej nezávislosti Zambie H. Mulembom.

23. – 26. júna  
– V Prahe sa uskutočnili rozhovory medzi delegáciou

KSČ, vedenou členom predsedníctva a tajomníkom ÚV
KSČ V. Biľakom, a delegáciou Francúzskej komunistic-
kej strany, vedenou členom politického byra a tajomní-
kom ÚV FKS M. Gremetzom.

25. júna  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš sa

v Prahe stretol s kandidátom politického byra ÚV Ľudo-
vej demokratickej strany Afganistanu, ministrom ban-
ského priemyslu Afganskej demokratickej republiky
M. Dánišom.

29. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe predsta-

viteľov Medzinárodnej spoločnosti pre cereálnu chémiu.

8. júla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe členov politického byra a tajomníkov ÚV Liba-
nonskej komunistickej strany N. Samada a G. Battala.

9. júla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe člena ÚV SED a vedúceho medzinárodného
oddelenia ÚV SED G. Siebera.

12. júla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak sa

v Prahe stretol s generálnym tajomníkom Komunistic-
kej strany USA G. Hallom.

13. septembra   
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka ÚV Jemenskej socialis-
tickej strany a predsedu prezídia Najvyššej ľudovej rady
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Jemenskej ľudovodemokratickej republiky Alího Násira
Muhammada.

23. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe štátneho

ministra plánovania a rozpočtu Iránskej islamskej repu-
bliky M. Bankího.

29. septembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe delegáciu Palestínskej komunistickej strany
vedenú členom politického byra Nájimom Ašábom.

8. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

zahraničného obchodu Kubánskej republiky R. Cabri-
zasa Ruiza.

18. októbra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal

v Prahe študijnú delegáciu Ľudovej demokratickej
strany Afganistanu N. Mómanda.

20. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

tajomníka Ľudovej demokratickej strany Afganistanu
N. Mómanda.

3. novembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe predsedu Luxemburskej komunistickej strany
R. Urbanyho.

1. decembra 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

zahraničných vecí Nikaragujskej republiky M. ď Escotu.

2. decembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe prvého tajomníka ÚV Komunistickej strany
Bolívie J. Cueta.

9. decembra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Prahe ministra zahraničných vecí
PĽR S. Olszowského, ktorý bol na oficiálnej priateľskej
návšteve v ČSSR.

16. decembra  
– Kandidát predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Fojtík pri-

jal v Prahe prvého zástupcu vedúceho oddelenia propa-
gandy a agitácie ÚV BKS I. Dimitrova.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal
v Prahe delegáciu ÚV Strany nezávislosti a práce Sene-
galu, vedenú generálnym tajomníkom strany S. Sisso-
kom.

19 8 3

11. januára 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra vnútra BĽR D. Stojanova.

17. januára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe oficiálnu delegáciu Jednotnej socialistickej
strany Západného Berlína, vedenú jej predsedom
H. Schmittom.

20. januára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe delegáciu ÚV Robotníckej strany – komunistov
Švédska, vedenú členom politického byra a tajomníkom
ÚV I. Löövom.

31. januára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka Demokratického frontu
pre oslobodenie Palestíny N. Havátmu.

3. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak sa

v Prahe stretol s prvým tajomníkom ÚV Irackej komu-
nistickej strany A. Muhammadom.

17. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe prvého tajomníka ÚV Tuniskej komunistickej
strany M. Harmata.

21. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka Afrického národného
kongresu A. Nzoa.

9. marca  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka Ľudového frontu pre
oslobodenie Palestíny G. Habbáša.
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23. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
NDR G. Weissa.

5. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
a predsedu Štátneho plánovacieho výboru Laoskej ľudo-
vodemokratickej republiky S. Vonngkhamsa.

6. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena zväzovej výkonnej rady SFRJ, pred-
sedu juhoslovanskej časti československo-juhoslovan-
ského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú
spoluprácu R. Pavlovića.

7. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe rakúskeho vicekancelára a spolkového
ministra obchodu, priemyslu a živností N. Stegera.

8. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe prezidenta rakúskej Spolkovej hospodár-
skej komory R. Sallingera.

15. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra leteckého priemyslu ZSSR
I. Silajeva.

2. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

delegáciu ústredného výboru Beninskej strany ľudovej
revolúcie, vedenú členom politického byra a ministrom
verejných prác a bytovej výstavby G. Gadom.

10. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe vedúceho straníckej a vládnej delegácie
KĽDR, člena politického byra a tajomníka ÚV Kórejskej
strany práce Kim Jong-nama.

16. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra poľnohospodárstva Kanady
E. Whelana.

17. augusta  
– Kandidát predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Fojtík pri-

jal v Prahe generálneho tajomníka Pokrokovej strany
pracujúceho ľudu Cypru E. Papaioanna.

19. augusta  
– Kandidát predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Haman

prijal v Prahe delegáciu ÚV Komunistickej strany Kuby
vedenú tajomníkom jej ÚV J. Alvarezom.

23. augusta 
– Predseda FZ ČSSR A. Indra prijal v Prahe delegáciu

Palestínskej národnej rady vedenú jej predsedom Ch.
Fahúmom.

29. augusta  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal Hrzánskom paláci v Prahe poslancov
frakcie Slobodnej demokratickej strany v Spolkovom
sneme NSR, vedenú jej predsedom W. Mischnickom.

1. septembra  
– Predseda vlády ČSSR prijal v Hrzánskom paláci v Prahe

námestníka predsedu rady ministrov ZSSR V. Dymšica.
V ten istý deň prijal L. Štrougal aj ministra zahraničných
vecí Dánskeho kráľovstva U. Ellemanna-Jensena.

5. septembra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR

A. Indra prijal v Prahe parlamentnú delegáciu Rakúskej
republiky vedenú A. Benyom.

7. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe parlamentnú delegáciu Rakúskej repu-
bliky vedenú A. Benyom.

8. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

generálneho tajomníka ústredného výboru Sýrskej
komunistickej strany Ch. Bagdáša.

– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR
A. Indra prijal v Prahe delegáciu parlamentnej skupiny
Demokratického zväzu fínskeho ľudu vedenú jej predse-
dom V. Saartom.

12. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra priemyslu, oceliarskeho prie-
myslu a banského priemyslu Indickej republiky N. Tiva-
riho.
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22. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu výkonnej rady vlády Chorvát-
skej socialistickej republiky Anteho Markovića. V ten
istý deň prijal predseda vlády ČSSR v Hrzánskom paláci
v Prahe aj ministra energetiky Iránskej islamskej repu-
bliky H. Farda.

24. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu Štátneho výboru ZSSR pre hos-
podárske styky so zahraničím J. Rjabova.

27. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe vedúcich delegácií, ktoré sa zúčastnili
na 9. zasadaní medzivládnej komisie pre koordináciu
spolupráce pri výrobe zariadení jadrových elektrární.

17. – 21. októbra  
– V Prahe sa uskutočnili rokovania medzi delegáciou KSČ

vedenou členom predsedníctva a tajomníkom ÚV KSČ
V. Biľakom, a delegáciou Komunistickej strany Fínska
vedenou predsedom strany J. Kajanojom.

19. októbra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka Socialistickej strany
Chile C. Almeidu.

25. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe generálneho riaditeľa Svetovej poštovnej
únie M. Subhího.

31. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov BĽR G. Stoičkova.

29. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra-predsedu Výboru robotníckej
a roľníckej kontroly NDR A. Stiefa.

5. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

člena politického byra a stáleho tajomníka ÚV Africkej
strany nezávislosti Guinei a Kapverdských ostrovov
V. Cabrala.
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12 januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena zväzovej výkonnej rady SFRJ
R. Pavlovića.

19. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu vlády Maltskej republiky
D. Mintoffa.

30. januára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka Ľudovej pokrokovej
strany Guayany Ch. Jagana.

31. januára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka ÚV Libanonskej komu-
nistickej strany G. Havího.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal
v Prahe generálneho tajomníka Ľudového frontu pre
oslobodenie Palestíny G. Habbáša.

3. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe predsedu Nemeckej komunistickej strany
H. Mieseho.

6. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe delegáciu Demokratického frontu pre oslobode-
nie Palestíny, vedenú jeho generálnym tajomníkom
N. Havátmom.

20. februára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov MĽR J. Márjaiho.

8. marca  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe prvého tajomníka ÚV Tuniskej komunistickej
strany M. Harmala.

14. marca 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe podpredsedu vlády RSR M. Enacheho.

22. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe vedúcich delegácií členských štátov
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RVHP a SFRJ na 30. zasadaní Výboru RVHP pre
vedecko-technickú spoluprácu na čele s predsedom
výboru, námestníkom predsedu rady ministrov ZSSR
a predsedom Štátneho výboru ZSSR pre vedu a tech-
niku G. Marčukom.

4. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí Nórskeho krá-
ľovstva S. Straya.

9. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra obchodu a priemyslu Cyperskej
republiky J. Andreaua.

10 apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe vedúceho čínskej ekonomickej delegácie
v ČSSR, námestníka ministra-predsedu Štátneho hospo-
dárskeho výboru ČĽR Ču Žung-tia.

11. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov BĽR A. Lukanova.

12. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe tajom-

níka RVHP V. Syčova.

13. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

hospodárstva a zahraničného obchodu Sýrskej arabskej
republiky S. Jasína.

– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-
níka predsedu rady ministrov PĽR J. Obodowského.

19. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

obchodu ZSSR G. Vaščenka.

11. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe zväzového

tajomníka zahraničného obchodu SFRJ M. Bojanića.

16. mája 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

zdravotníctva Austrálskeho zväzu N. Blewetta.

18. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov MĽR a predsedu Štátneho
plánovacieho úradu L. Faluvégiho.

31. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe kambodžskú parlamentnú delegáciu,
vedenú členom politického byra ÚV Ľudovej revolučnej
strany Kambodže a predsedom Národného zhromažde-
nia Kambodžskej ľudovej republiky Chea Simom.

1. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
ZSSR a predsedu Štátneho plánovacieho výboru ZSSR
N. Bajbakova.

4. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu japonskej časti japonsko-česko-
slovenského hospodárskeho výboru pri Japonskej spo-
ločnosti pre obchod so Sovietskym zväzom a európ-
skymi socialistickými krajinami E. Suzukiho.

8. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
ZSSR A. Antonova.

3. júla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka ÚV Sýrskej komunistic-
kej strany Ch. Bagdáša.

4. júla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka ÚV Komunistickej
strany Bangladéša M. Farhada.

– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-
níka predsedu rady ministrov PĽR Z. Szalajdu. V ten istý
deň prijal aj ministra zahraničných vecí Švédskeho krá-
ľovstva L. Bodströma.

5. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe členku štátnej rady a ministerku zahra-
ničného obchodu a hospodárskych stykov ČĽR Čchen
Mu-chuaovú.
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6. júla   
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

dopravy Rakúskej republiky K. Lauseckera.

10. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe predsedu

Štátneho plánovacieho výboru RSR S. Birleu.
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

energetiky a prírodných zdrojov Gréckej republiky
E. Kulumbisa.

31. júla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka ÚV Brazílskej komunis-
tickej strany G. Diaza.

13. augusta 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov ZSSR N. Talyzina.

20. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

ťažkého priemyslu Alžírskej demokratickej a ľudovej
republiky S. Saadího.

21. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

energetiky Argentínskej republiky C. Storaniho.

23. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

verejných prác a dopravy Dánskeho kráľovstva A. Mel-
chiora.

30. augusta  
– V Prahe sa uskutočnilo rokovanie delegácie ÚV PASOK

s delegáciou ÚV KSČ vedenou členom predsedníctva
a tajomníkom ÚV KSČ V. Biľakom.

5. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov ZSSR V. Dymšica.

6. septembra 
– Predseda FZ ČSSR A. Indra prijal v Prahe predsedu

Národnej rady švajčiarskeho parlamentu A. Gautiera.

10. septembra  
– Predseda FZ ČSSR A. Indra prijal v Prahe delegáciu

Národného zhromaždenia ľudovej moci Kubánskej
republiky vedenú F. Pardom.

11. septembra   
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe delegáciu Národného zhromaždenia
ľudovej moci Kubánskej republiky, vedenú jeho predse-
dom F. Pardom.

17. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

energetiky Dánskeho kráľovstva K. Anggaarda.

18. septembra 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu vlády a ministra
plánovania a financií Socialistickej republiky Barmský
zväz U Tchun Tina.

19. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

bytovej výstavby Egyptskej arabskej republiky H. Sidkího.

25. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu vlády a ministra
zahraničného obchodu Austrálskeho spoločenstva
L. Bowena.

11. októbra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe člena politického byra ÚV Komunistickej strany
Uruguaya E. Rodrigueza.

20. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra-koordinátora pre hospodárske,
finančné a priemyslové záležitosti a pre kontrolu národ-
ného rozvoja Indonézskej republiky A. Wardhanu.

22. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe nového veliteľa Strednej skupiny soviet-
skych vojsk v ČSSR generálporučíka V. Jermakova.

25. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
MoĽR Č. Sürena.

13. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu vládnej rady KĽDR Kong Džin-tcha.
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15. novembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe delegáciu ÚV strany Front národného oslobode-
nia Alžírska, vedenú členom stáleho sekretariátu ÚV
strany S. Mesaúdínom.

17. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena vlády Alžírskej demokratickej
a ľudovej republiky, námestníka ministra obchodu
a predsedu alžírskej časti československo-alžírskeho
výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spolu-
prácu M. Aberkana.

26. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena revolučného vedenia a hlavného
veliteľa ozbrojených síl Líbyjskej arabskej ľudovej socia-
listickej džamahírije brigádneho generála Abú Bakra
Júnisa Džábira.

4. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
ZSSR N. Talyzina.

7. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe predsedu

Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu
V. Džindžichadzeho.

11. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
NDR G. Weissa. V ten istý deň prijal L. Štrougal aj
ministra zahraničných vecí Španielska M. Lópeza.

13. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe riaditeľa

Ústavu ekonomiky svetovej socialistickej sústavy
O. Bogomolova.

14. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena štátnej rady, ministra-predsedu Štát-
nej plánovacej komisie ČĽR Son Pchinga.

18. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe vicekancelára a ministra zahraničných
vecí SRN Hansa-Dietricha Genschera, ktorý pricestoval
na trojdňovú návštevu ČSSR.

19 8 5

3. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal sa v Prahe stretol

s prvým námestníkom predsedu Štátneho plánovacieho
výboru ZSSR L. Voroninom.

11. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
ZSSR a predsedu Štátneho plánovacieho výboru ZSSR
N. Bajbakova.

25. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
ZSSR a predsedu Štátnej plánovacej komisie NDR
G. Schürera. V ten istý deň prijal L. Štrougal v Hrzán-
skom paláci v Prahe aj ministra ťažkého priemyslu Irán-
skej republiky B. Nabávího.

29. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničného obchodu Fínskej
republiky J. Leineho.

8. februára 
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak sa v Bra-

tislave stretol s predsedom Komunistickej strany
Rakúska F. Muhrim.

11. februára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov VSR
Tran Quynha. V ten istý deň prijal predseda vlády ČSSR
v Hrzánskom paláci v Prahe aj ministra zahraničných
vecí Kubánskej republiky Isidora Malmierku Peoliho
a ministra hospodárstva Tuniskej republiky R. Sfara.

20. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

delegáciu Komunistickej strany Nórska vedenú jej pred-
sedom H. Klevenom.

22. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

delegáciu ústrednej komisie straníckej kontroly PZRS
vedenú jej predsedom J. Urbańským.

– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom
paláci v Prahe významného švédskeho vedca v odbore
biochemického výskumu laureáta Nobelovej ceny
prof. S. Bergströma.
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5. marca  
– Predseda FZ ČSSR A. Indra prijal v Prahe švédskych

poslancov na čele s predsedom švédskeho parlamentu I.
Bengtssonom.

7. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe švédsku parlamentnú delegáciu, vedenú
predsedom parlamentu I. Bengtssonom.

22. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra civilného letectva ZSSR B. Buga-
jeva.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak sa
v Prahe stretol s prvým tajomníkom ÚV Irackej komu-
nistickej strany Azízom Muhammadom.

5. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
a predsedu Štátneho plánovacieho výboru BĽR
S. Boneva.

9. apríla  
– Predseda FZ ČSSR A. Indra prijal v Prahe delegáciu

kanadského parlamentu vedenú jeho predsedom
J. Bosleyom.

10. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí a záležitostí
Spoločenstva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska sira G. Howea. V ten istý deň prijal
predseda vlády ČSSR Hrzánskom paláci v Prahe aj ofi-
ciálnu delegáciu kanadského parlamentu, vedenú jeho
predsedom J. Bosleyom.

25. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal sa v Prahe stretol

s námestníkom predsedu rady ministrov BĽR G. Stoičko-
vom.

17. mája 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra hospodárskeho rozvoja Kolum-
bijskej republiky G. Guerrera.

21. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena štátnej rady a námestníka predsedu
rady ministrov Kubánskej republiky J. Beníteza.

23. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničného obchodu Holand-
ského kráľovstva F. Bolkesteina.

11. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí Malajzie
Tengku Datuka Ahmada Rithauddeena Al-Haja bin
Tengku Ismaila.

12. júna  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe člena poli-
tického byra a tajomníka ÚV BKS a ministra strojáren-
stva BĽR O. Dojnova.

14. júna  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka ÚV Libanonskej komu-
nistickej strany G. Havího.

18. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe guver-

néra Fínskej banky R. Kullberga.

20. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

zahraničných vecí Cyperskej republiky J. Iakova.

21. júna  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe prvého tajomníka mestského výboru MZRS
v Budapešti K. Grösza.

24. júna  
– Prezident ČSSR G. Husák prijal na Pražskom hrade

v prítomnosti predsedu vlády ČSSR L. Štrougala pred-
sedu vlády Dánskeho kráľovstva P. Schlütera.

26. júna  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka Strany ľudového pred-
voja Kostariky H. Carbonelu.

28. júna 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
ZSSR J. Rjabova. V ten istý deň prijal predseda vlády
ČSSR v Hrzánskom paláci aj členku politického byra
Socialistickej ústavnej strany, ministerku pre záležitosti
žien a rodín Tuniskej republiky a predsedníčku Národ-
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ného zväzu tuniských žien Fatiu Mzaliovú, a skupinu
francúzskych poslancov, ktorí navštívili ČSSR v dňoch
24. – 28. júna.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal
v Prahe delegáciu Etiópskej robotníckej strany vedenú
členom politického byra jej ÚV a predsedom ústrednej
kontrolnej komisie A. Abebem.

8. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu vlády RSR N. Con-
stantina.

10. júla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe tajomníka ľudového byra pre zahraničné styky
Líbyjskej arabskej ľudovej socialistickej džamahírije
A. Trikího.

12. júla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe delegáciu Zjednotenej strany národnej nezávi-
slosti (UNIP) Zambie, vedenú členom ÚV a predsedom
kádrového a disciplinárneho výboru ÚV UNIP
E. Mudendom.

18. júla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš pri-

jal v Prahe zástupcu vedúceho oddelenia ÚV KSSZ
O. Čukanova.

19. júla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak sa

v Prahe stretol s tajomníkom ÚV MSRS M. Szürosom.

1. augusta  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe kandidáta politického byra ÚV KS Vietnamu
a ministra zahraničných vecí VSR Nguyen-co-Thacha.

14. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra priemyslu Iránskej islamskej
republiky Ch. Shafeiho.

15. augusta  
– Predseda vlády ČSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu vlády a ministra
zahraničných vecí Irackej republiky T. Azíza, ktorý bol
na oficiálnej návšteve v ČSSR.

19. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
MĽR J. Marjaiho.

6. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe staršieho predstaviteľa hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej
zmluvy generálplukovníka I. Vološina v súvislosti s jeho
odchodom z Československa a generálplukovníka
N. Zotova, ktorý do tejto funkcie nastúpil.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak sa v Prahe
stretol s predsedom vlády Fínskej republiky a predsedom
Sociálnodemokratickej strany Fínska K. Sorsom.

11. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí MĽR P. Várko-
nyiho, ktorý bol na priateľskej pracovnej návšteve
v ČSSR.

12. septembra 
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe tajomníka
ÚV Ľudovej revolučnej strany Laosu, námestníka pred-
sedu rady ministrov a predsedu Štátneho plánovacieho
výboru Laoskej ľudovodemokratickej republiky
S. Vonngkhamsa.

16. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov a predsedu Štátneho plá-
novacieho úradu MĽR L. Faluvégiho.

18. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe parlamentnú delegáciu Dánskeho kráľo-
vstva, vedenú predsedom Folketingu S. Jakobsenom.

– Tajomník ÚV KSČ J. Poledník prijal v Prahe delegáciu
Strany africkej nezávislosti Kapverdských ostrovov
(PAICV), vedenú členom sekretariátu a tajomníkom
národnej rady PAICV J. Silvom.

19. septembra 
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe delegáciu
rady Zväzov odborov Juhoslávie, vedenú jej predsedom,
členom ÚV Zväzu komunistov Juhoslávie L. Djodjićom.
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25. septembra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR

A. Indra prijal v Prahe predsedu švédskeho parlamentu
I. Bengtssona.

3. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministerku vodohospodárstva a energe-
tiky ČĽR a predsedníčku čínskej časti československo-
čínskej komisie pre hospodársku, obchodnú a vedecko-
technickú spoluprácu Čchien Čeng-Jing.

7. októbra   
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe generálneho sekretára Medzinárodnej
telekomunikačnej únie R. Butlera.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal
v Prahe delegáciu ÚV strany FRELIMO, vedenú členom
politického byra a tajomníkom ÚV strany J. Rebelom.

8. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe delegáciu Národného zhromaždenia
VSR, vedenú jeho predsedom Nguyen-huu-Thoom.

10. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu Štátneho plánovacieho výboru
RSR S. Birleu.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal
v Prahe člena politického byra Komunistickej strany
Uruguaja J. Masseru.

– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR
A. Indra prijal v Prahe námestníka predsedu štátnej rady
NDR a predsedu Liberálnodemokratickej strany
Nemecka M. Gerlacha.

16. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra obchodu Irackej republiky
H. Alího.

18. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe delegáciu Veľkého ľudového churalu
MoĽR, vedenú predsedom VĽCH MoĽR Bat-Očirynom
Altangerelom. V ten istý deň prijal delegáciu mongol-
ských poslancov aj člen predsedníctva ÚV KSČ a pred-
seda ČNR J. Kempný.

31 októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra ropného priemyslu Irackej repu-
bliky Kásima Ahmada Al Uraibího.

1. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
ZSSR V. Dymšica.

8. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
a predsedu Štátnej plánovacej komisie NDR G. Schürera.

8. novembra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe predsedu
Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a pred-
sedu Socialistickej internacionály Willyho Brandta.

12. novembra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády ČSSR

L. Štrougal prijal v Hrzánskom paláci v Prahe kandidáta
politického byra ÚV KSSZ a ministra kultúry ZSSR
P. Demičeva.

15. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov ZSSR a stáleho predstavi-
teľa ZSSR v RVHP A. Antonova.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal
v Prahe generálneho tajomníka ÚV Peruánskej komu-
nistickej strany J. del Prada.

22. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra stredného strojárenstva ZSSR
J. Slavského.

4. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministerku zdravotníctva Tuniskej repu-
bliky Saud Jakúbí-Uašiovú.

6. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí Talianskej
republiky G. Andreottiho.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal
v Prahe delegáciu ÚV Etiópskej robotníckej strany
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vedenú členom sekretariátu a tajomníkom ÚV ERS
A. Jigletunom.

14. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu štátnej rady ČĽR Li
Pchenga.

19 8 6

10. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe generálneho riaditeľa OSN pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO) E. Saumu.

15. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra hospodárskeho rozvoja Kolum-
bijskej republiky G. Guerrera.

17. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra vedy a výskumu Rakúskej repu-
bliky H. Fischera.

3. februára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov BĽR
A. Lukanova.

12. februára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra ťažkého priemyslu Alžírskej
demokratickej a ľudovej republiky S. Saadího.

12. marca  
– Predseda FZ ČSSR A. Indra prijal delegáciu Sejmu PĽR

vedenú maršalkom Sejmu R. Malinowským.

14. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe oficiálnu delegáciu Sejmu PĽR vedenú
maršalkom Sejmu R. Malinowským.

21. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
ZSSR a predsedu byra rady ministrov ZSSR pre strojá-
renstvo I. Silajeva.

10. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov BĽR A. Lukanova.

11. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra leteckého priemyslu ZSSR
A. Syscova.

16. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
ZSSR J. Masľukova.

28. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
MoĽR Č. Sürena.

21. mája 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov NDR H. Sölleho.

18. mája
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena štátnej rady a predsedu Štátneho
výboru pre vedu a techniku ČĽR Sung Ťiena.

5. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

zahraničného obchodu NDR G. Beila.

6. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe podpredsedu vlády a ministra hospodár-
stva Holandského kráľovstva G. M. Vredenwijka van
Aardenna.

9. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu Štátnej ekonomickej komisie
ČĽR Lü Donga.

12. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe delegáciu mexickej obce San Jerónimo-
Lidice, vedenú Amadom Franciskom Trevinom Abatom,
predsedom obecnej rady štvrti Magdalena Contrera.

13. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu vlády a ministra
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zahraničných vecí Egyptskej arabskej republiky
A. Magída. Predseda čs. vlády prijal 13. júna v Hrzán-
skom paláci v Prahe aj predsedu Indického kongresu
mládeže (YC-I) A. Šarma.

17. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe prvého starostu a predsedu senátu slo-
bodného a hanzového mesta Hamburgu K. von Dohná-
nyiho.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal
v Prahe ministra vnútra Gréckej republiky a člena ÚV
PASOK Agamemnona Kutsojorgasa.

25. júna   
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí Iránskej
islamskej republiky Alího Akbara Velájatího. V ten istý
deň prijal predseda československej vlády i ministra
vnútra Gréckej republiky A. Kutsojorgasa.

26. júna  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe ministerku kultúry a revolučného umenia
Madagaskaru a generálnu tajomníčku Strany kongresu
nezávislosti Madagaskaru (AKFM) G. Rabesahalovú.

4. júla   
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí Tureckej
republiky V. Halefogla.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal
v Prahe člena ÚV Ľudovej demokratickej strany Afganis-
tanu, námestníka predsedu rady ministrov Afganskej
demokratickej republiky a predsedu Spoločnosti
afgansko-československého priateľstva A. Sarbolanda.

8. – 10. júla  
– Na oficiálnej návšteve v ČSSR bol minister zahranič-

ných vecí Venezuelskej republiky S. Consalvi. Počas
pobytu v ČSSR prijal venezuelského hosťa predseda
československej vlády L. Štrougal.

29. júla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe tajomníka ÚV KSSZ G. Razumovského.

18. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničného obchodu Socialis-
tickej Etiópie W. Šekola.

22. augusta 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu vlády Sýrskej arabskej repu-
bliky A. Kasma.

29. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe delegáciu parlamentu Fínskej republiky
vedenú jeho predsedom E. Pystynenom.

8. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov MĽR J. Marjaiho.

9. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra obrany Nigérijskej federatívnej
republiky generálmajora D. Baliho.

11. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov PĽR
Z. Szałajdu.

13. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
ZSSR L. Voronina.

19. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov
ZSSR I. Silajeva.

22. septembra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR

A. Indra prijal delegáciu Najvyššieho sovietu ZSSR,
vedenú členom prezídia Najvyššieho sovietu, kandidá-
tom politického byra ÚV KSSZ a prvým tajomníkom ÚV
KS Bieloruska N. Sljuňkovom.

– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom
paláci v Prahe námestníka predsedu vlády Sýrskej arab-
skej republiky pre hospodárske otázky S. Jasína.

24. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu vlády RSR N. Con-
stantina.
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26. septembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe delegáciu Dominikánskej komunistickej strany
vedenú jej generálnym tajomníkom N. Condom.

7. októbra  
– Predseda FZ ČSSR A. Indra prijal v Prahe delegáciu Vše-

čínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, vedenú
námestníkom predsedu jeho stáleho výboru Liao Chan-
-šengom.

24. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe námest-

níka predsedu rady ministrov a predsedu Plánovacej
komisie pri rade ministrov PĽR M. Gorywodu.

13. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe delegáciu Veľkého národného zhromaž-
denia RSR, vedenú jeho predsedom N. Giosanom.

17. novembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe delegáciu Ľudového frontu pre oslobodenie
Palestíny, vedenú generálnym tajomníkom jej ÚV
G. Habbášom.

29. novembra 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra banského priemyslu a energe-
tiky Brazílskej federatívnej republiky Aureliana Antónia
Chavesa de Mendoncu.

9. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe prvého

námestníka predsedu rady ministrov a predsedu Štát-
neho výboru pre výskum a technológiu BĽR S. Markova.

11. decembra   
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

v Prahe námestníka predsedu rady ministrov ZSSR
A. Antonova.

19 8 7

7. januára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predstaviteľov belgickej vlády – podpred-
sedu vlády a ministra hospodárstva P. Maystadta
a ministra financií M. Eyskensa.

8. januára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak sa

v Prahe stretol s delegáciou Komunistickej strany
Grécka, vedenou generálnym tajomníkom ÚV KSG Ch.
Florakisom.

20. januára 
– Predseda FZ ČSSR A. Indra prijal v Prahe delegáciu

gréckych poslancov, vedenú prvým námestníkom pred-
sedu gréckeho parlamentu M. Stefanidisom.

2. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe námestníka ministra zahraničných vecí USA
J. Whiteheada.

3. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe štátneho ministra (námestníka ministra ) zahra-
ničných vecí a záležitosti Spoločenstva Spojeného kráľo-
vstva Veľkej Británie a Severného Írska T. Rentona.

5. februára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena politického byra ÚV KSSZ
a ministra zahraničných vecí ZSSR E. Ševardnadzeho,
ktorý bol na oficiálnej priateľskej návšteve v ČSSR.

25. februára  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe predsedu

predsedníctva Chorvátskej socialistickej republiky
A. Markovića.

31. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe veľvyslanca Kanady v ČSSR T. Bacona
v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej misie v ČSSR.

1. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal poslal pozdravný list

slávnostnému zhromaždeniu k 40. výročiu vzniku Hos-
podárskej komisie OSN pre Európu, ktoré sa konalo
v Ženeve.

6. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca ČĽR v ČSSR Zhanga Dakeho.

11. apríla
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe ministra

zahraničných vecí Kubánskej republiky Isidora Mal-
miercu Peoliho.
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13. apríla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe na žiadosť americkej strany senátora za Demo-
kratickú stranu a predsedu branného výboru Senátu
S. Nunna a senátora za Republikánsku stranu J. Warnera.

16. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe spolkového kancelára Rakúskej republiky
Franza Vranitzkeho, ktorý zavítal na neoficiálnu
návštevu ČSSR.

– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom
paláci v Prahe aj predsedu Úradu štátnej kontroly
Egyptskej arabskej republiky M. Abdalla.

16. apríla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe predsedu Luxemburskej komunistickej strany
R. Urbanyho.

22. apríla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe prvého

podpredsedu vlády RSR I. Dinca.

18 mája  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ, prvý tajomník ÚV KSS

J. Lenárt  prijal v Bratislave ministra zahraničných vecí
Afganskej demokratickej republiky A. Vakíla.

19. mája
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí Austrálie
W. Haydena a ministra zahraničných vecí Afganskej
demokratickej republiky A. Vakíla. V Prahe v ten istý
deň prijal afganského ministra aj člen predsedníctva
a tajomník ÚV KSČ V. Biľak.

20. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí Thajského
kráľovstva, vrchného maršala letectva S. Savetsila, ktorý
bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

16. júna 
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSSR J. Johanes

sa v Prahe stretol s generálnym tajomníkom OSN
J. Pérezom de Cuellar.

26. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí Kolumbijskej
republiky J. Londoňa. V ten istý deň prijal kolumbij-

ského ministra v Černínskom paláci v Prahe aj minister
zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek.

29. júna  
– Predseda FZ ČSSR A. Indra prijal v Prahe predsedu

Spolkového snemu NSR P. Jenningera.

30. júna  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe predsedu

Spolkového snemu NSR P. Jenningera.

2. júla 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí Gréckej repu-
bliky K. Papuliasa, ktorý pricestoval na návštevu ČSSR.

24. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe francúzskeho ministra – zmocnenca pre
zahraničný obchod v Úrade štátneho ministra hospodár-
stva a financií M. Noira.

7. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra plánovania a financií Tuniskej
republiky I. Chalíla.

8. septembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe delegáciu Komunistickej strany Belgicka,
vedenú jej podpredsedom C. Renardom.

10. septembra 
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe viceprezidenta Argentínskej republiky
a predsedu senátu argentínskeho parlamentu V. Martí-
neza. Argentínskeho hosťa prijal v ten istý deň v Prahe
aj predseda FZ ČSSR A. Indra.

11. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníčku predsedu rady ministrov
MĽR J. Csehákovú.

16. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu rady ministrov PĽR
a predsedu poľskej časti československo-poľského
výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spolu-
prácu Z. Szałajdu.
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21. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu vlády a ministra
obrany Sýrskej arabskej republiky, armádneho generála
M. Tlassa so sprievodom.

22. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe námestníka predsedu vlády pre hospo-
dárske otázky Sýrskej arabskej republiky S. Jasína.

7. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena politického byra ÚV Jemenskej
socialistickej strany a predsedu rady ministrov Jemen-
skej ľudovodemokratickej republiky J. Numána.

19. októbra
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

delegáciu Komunistickej strany Srí Lanky, vedenú gene-
rálnym tajomníkom ÚV strany K. Silvom.

23. októbra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministerku umenia, školstva a športu
Rakúskej republiky H. Hawlickovú.

10. novembra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR

A. Indra prijal chargé ď affaires a. i. Indickej republiky
v ČSSR L. Prasadovú.

14. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predstaviteľa Medzinárodného hnutia
lekárov za odvrátenie jadrovej vojny na čele
s prof. B. Lownom, spolupredsedom hnutia, nositeľom
Nobelovej ceny za mier.

17. novembra  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR A. Indra

prijal veľvyslanca Kanady v ČSSR B. Mawhinneyho
v súvislosti s jeho nástupom do diplomatickej funkcie.

20. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ G. Husák prijal v Prahe

delegáciu Ľudovodemokratickej strany Afganistanu,
vedenú členom politického byra a tajomníkom jej ÚV
N. Kavíjáním.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal
v Prahe generálneho tajomníka ÚV Brazílskej komunis-
tickej strany Salamaa Malinu.

26. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe vicekancelára a spolkového ministra
zahraničných vecí Hansa-Dietricha Genschera, ktorý
pricestoval na pracovnú návštevu do ČSSR.

30. novembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe člena politického byra a tajomníka ÚV KS Kuby
J. Risqueta.

19 8 8

3. januára 
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

generálneho tajomníka Svetovej odborovej federácie
I. Zakaríju.

13. januára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe delegáciu Peruánskej apristickej strany, vedenú
generálnym tajomníkom A.Villanuevom del Campom.

21. januára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prijal

v Prahe námestníka ministra zahraničných vecí NDR
P. Florina.

27. januára 
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

spolkového kancelára SRN H. Kohla.

28. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra a tajomníka ÚV PZRS J. Barylu.

8. februára   
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe prvého námestníka ministra zahraničných vecí
USA J. Whiteheada. J. Whiteheada prijal v ten istý deň aj
minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek.

10. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe zástupcu vedúceho oddelenia ÚV RKS
N. Mihaia.

17. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

predsedu vlády Alžírskej ľudovej a demokratickej repu-
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bliky A. Brahímího. V ten istý deň prijal alžírskeho hosťa
na Pražskom hrade aj prezident ČSSR G. Husák.

23. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

ministrov zahraničných vecí členských štátov Varšavskej
zmluvy.

8. marca  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ, predseda FZ

ČSSR A. Indra prijal v Prahe veľvyslanca ČĽR v ČSSR
Zhang Dakeho v súvislosti s ukončením jeho diploma-
tickej misie.

9. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe veli-

teľa revolúcie a námestníka koordinátora výkonnej
komisie národného vedenia Sandinovského frontu
národného oslobodenia B. Castaňu.

10. marca  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ, predseda FZ

ČSSR A. Indra prijal v Prahe veľvyslanca Zambijskej
republiky so sídlom v Moskve F. Libomu v súvislosti
s ukončením jeho diplomatickej misie.

17. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe veľvy-

slanca ČĽR v ČSSR Zhang Dakeho v súvislosti s ukonče-
ním jeho diplomatickej misie.

22. marca   
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ, predseda FZ

ČSSR A. Indra prijal v Prahe veľvyslanca MĽR v ČSSR
M. Barityho a veľvyslanca BĽR v ČSSR T. Čakarova
v súvislosti s ich nástupom do diplomatickej funkcie,
a veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v ČSSR G. Kraneho
v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej misie.

23. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického výkonného výboru ÚV RKS a pred-
sedu vlády RSR C. Dascaleska, ktorý bol na oficiálnej
priateľskej návšteve v ČSSR.

28. marca  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ, predseda FZ

ČSSR A. Indra prijal v Prahe veľvyslanca KĽDR v ČSSR
Kim Kwang-sopa.

6. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe pred-

sedu Luxemburskej komunistickej strany R. Urbanyho.

11. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

tajomníka ÚV KSSZ A. Dobrynina.
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe člena politického byra a tajomníka ÚV PZRS
J. Czyrka.

12. apríla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka ÚV Sýrskej komunistic-
kej strany Júsufa Fajsala.

– Predseda FZ ČSSR A. Indra prijal v Prahe delegáciu Stá-
leho výboru pre zahraničné styky Dolnej snemovne par-
lamentu Holandského kráľovstva, vedenú jeho predse-
dom Joepom J. P. de Boerom.

13. apríla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak sa

v Prahe stretol s členom predsedníctva a vedúcim
medzinárodnej komisie ÚV Komunistickej strany
Japonska H. Tačikimom.

18. apríla  
– Prezident ČSSR G. Husák prijal na Pražskom hrade dele-

gáciu pugwashského hnutia vedenú profesorom J. Hol-
drenom, predsedom výkonného výboru pugwashského
hnutia a predsedom Federácie amerických vedcov.

– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe
generálneho tajomníka Švajčiarskej strany práce J. Spiel-
manna.

21. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

delegáciu Skupštiny SFRJ na čele s jej predsedom
M. Rožićom.

– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom
paláci v Prahe ministra zahraničných vecí Holandského
kráľovstva H. van den Broeka.

25. apríla  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak sa

v Prahe stretol s delegáciou Komunistickej strany
Grécka vedenou generálnym tajomníkom strany
Ch. Florakisom.
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26. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

generálneho tajomníka Komunistickej strany Grécka
Ch. Florakisa.

2. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

ministra zahraničných vecí Mozambickej ľudovej repu-
bliky P. Mocumbiho. 2. mája prijal M. Jakeš aj generál-
neho tajomníka Liberálnodemokratickej strany
Japonska Šintaró Abeho.

24. mája  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí Bangladéšskej
ľudovej republiky H. Čaudhrího, ktorý bol na oficiálnej
návšteve v ČSSR.

27. mája  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak sa v Bra-

tislave stretol s predsedom Komunistickej strany
Rakúska F. Muhrim.

1. júna  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR

A. Indra prijal v Prahe delegáciu zahraničného výboru
Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, vedenú
námestníkom jeho predsedu Jao Kuangom.

2. júna  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka ÚV Ľudového frontu
pre oslobodenie Palestíny G. Habbáša.

6. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe oso-

bitného zmocnenca generálneho tajomníka ÚV KSSZ,
námestníka ministra zahraničných vecí ZSSR V. Nikifo-
rova.

9. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe ofi-

ciálnu delegáciu Pokrokovej strany pracujúceho ľudu
Cypru, vedenú členom politického byra a tajomníkom
ÚV strany M. Pumpurisom.

16. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra Francúzskej komunistickej strany
R. Leroya.

20. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

tajomníka ÚV Ľudovej revolučnej strany Kampučie Sara
Khenga.

21. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

ministra vnútra, podpredsedu Socialistickej strany
Rakúska K. Blechu.

23. júna  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe štátneho ministra Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska zahraničných vecí a záleži-
tostí Spoločenstva D. Mellora. D. Mellora prijal v ten istý
deň v Černínskom paláci v Prahe aj minister zahranič-
ných vecí ČSSR B. Chňoupek.

27. júna 
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

spolkového kancelára Rakúskej republiky F. Vranitz-
keho, ktorý zavítal do ČSSR.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal
v Prahe delegáciu Portugalskej komunistickej strany
na čele s vedúcim medzinárodného oddelenia ÚV PKS
A. Nuňesom a členom ÚV PKS A. Velosom.

29. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

delegáciu výkonného výboru Organizácie pre oslobode-
nie Palestíny, vedenú J. Arafatom. V ten istý deň prijal
palestínskych predstaviteľov aj člen predsedníctva
a tajomník ÚV KSČ V. Biľak.

4. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

predsedu rady ministrov MoĽR D. Sodnoma.
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra ÚV MSRS J. Lukácsa. V ten istý
deň prijal M. Jakeš aj člena predsedníctva ÚV Zväzu
komunistov Juhoslávie D. Čkrebića.

– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR
A. Indra prijal v Prahe veľvyslanca Afganskej republiky
v ČSSR A. Samandaryho.

6. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal predstavite-

ľov delegácií socialistických krajín, ktoré sa v Prahe
zúčastnili na XXXXIV. zasadaní RVHP.
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7. júla  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena politického byra ÚV KSSZ a pred-
sedu rady ministrov ZSSR N. Ryžkova.

8. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra ÚV KSSZ a predsedu rady minis-
trov ZSSR N. Ryžkova.

– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe
člena politického byra ÚV SED a predsedu ústrednej
straníckej kontrolnej komisie SED E. Mückenbergera.

11. júla 
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš odovzdal v Prahe

rad Víťazného februára členovi politického byra ÚV
Komunistickej strany Kuby C. Rodríguezovi.

24. augusta  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra a tajomníka ÚV Francúzskej
komunistickej strany M. Gremetza.

1. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra ÚV Jemenskej socialistickej
strany a predsedu prezídia Najvyššej ľudovej rady
Jemenskej ľudovodemokratickej republiky Hajdara abú
Bakra Attáša.

2. septembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe osobitného vyslanca generálneho tajomníka ÚV
Ľudovej revolučnej strany Kampučie, člena politického
byra ÚV ĽRSK a predsedu Národnej rady jednotného
frontu národnej výstavby a obrany Kampučie Chea Sima.

5. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe oso-

bitného vyslanca generálneho tajomníka ÚV Ľudovej
revolučnej strany Kampučie, člena politického byra ÚV
ĽRSK a predsedu Národnej rady jednotného frontu
národnej výstavby a obrany Kampučie Chea Sima.

14. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena ÚV Jemenskej socialistickej strany a ministra
zahraničných vecí Jemenskej ľudovodemokratickej
republiky A. Ad-Dálího, ktorý bol na oficiálnej priateľ-
skej návšteve v ČSSR.

15. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

delegáciu Ľudovej organizácie Juhozápadnej Afriky
(SWAPO), vedenú jej predsedom S. Nujomom.

15. septembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Štrougal prijal v Prahe štátneho

ministra zahraničných vecí Francúzskej republiky
R. Dumasa, ktorý bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

16. septembra
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe štát-

neho ministra zahraničných vecí Francúzskej republiky
R. Dumasa.

19. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra ÚV Kórejskej strany práce, náčel-
níka generálneho štábu ľudových ozbrojených síl KĽDR
armádneho generála Čwi Kwanga.

22. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe pre-

zidenta Indickej republiky Rámasvámího Vénkatará-
mana, ktorý bol na oficiálnej návšteve v ČSSR.

26. septembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe generálneho tajomníka Demokratického frontu
pre oslobodenie Palestíny N. Havátmu.

29. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra ÚV SED a ministra národnej
obrany NDR armádneho generála H. Kesslera.

14. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

prvého námestníka ministra zahraničných vecí USA
J. Whiteheada, ktorý bol na návšteve v ČSSR.

18. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

účastníkov riadneho zasadania výboru ministrov obrany
členských štátov Varšavskej zmluvy.

– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš rokoval v Prahe
s delegáciou KS Rakúska vedenou predsedom strany
F. Muhrim.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak sa
v Prahe stretol s predsedom KS Rakúska F. Muhrim.
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24. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena stáleho politického výboru ÚV strany FRELIMO
a predsedu Ľudového zhromaždenia Mozambiku M. dos
Santosa.

30. októbra – 1. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš sa v Prahe stretol

s vedúcim straníckej a vládnej delegácie Angolskej ľudo-
vej republiky, predsedom MPLA – Strany práce a prezi-
dentom Angolskej ľudovej republiky J. Eduardom dos
Santosom.

11. novembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe predsedu rady ministrov Afganskej repu-
bliky M. Šarka so sprievodom.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal
v Prahe predsedu ÚV Socialistickej strany Austrálie
L. McPhillipsa.

14. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe člena

politického byra a tajomníka ÚV KSSZ A. Jakovleva.
V ten istý deň sa so sovietskym hosťom stretli aj členovia
predsedníctva a tajomníci ÚV KSČ V. Biľak a J. Fojtík.

28. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

národného predsedu Komunistickej strany Írska M. O’
Riordana. V ten istý deň sa s írskym hosťom stretol
V. Biľak.

1. decembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ V. Biľak prijal

v Prahe člena politického byra ÚV Pokrokovej strany
pracujúceho ľudu Cypru D. Christofinisa.

5. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal delegáciu

Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR vedenú
predsedom Stáleho výboru NĽZ Jang Hjong-sopom.
V ten istý deň prijal kórejských hostí aj predseda FZ
ČSSR A. Indra.

– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe
generálneho tajomníka ÚV Brazílskej komunistickej
strany S. Malinu.

9. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra a tajomníka ÚV PZRS W. Baka.

V ten istý deň prijal poľského hosťa aj člen predsed-
níctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt.

20. decembra  
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena komisie Európskych spoločenstiev
a komisára pre zahraničné styky a obchodnú politiku
Willyho de Clercqa.

21. decembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe Wil-

lyho de Clercqa.

19 8 9

10. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

predsedu poslaneckej skupiny FDP v Spolkovom sneme
NSR W. Mischnicka.

11. januára  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR

A. Indra prijal v Prahe predsedu poslaneckej skupiny
FDP v Spolkovom sneme NSR W. Mischnicka.

12. januára 
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt a minis-

ter zahraničných vecí ČSSR J. Johanes prijali v Prahe
amerických senátorov M. Hatfielda a J. McClura. V ten
istý deň prijal amerických senátorov i člen predsed-
níctva ÚV KSČ a predseda zahraničného výboru Sne-
movne ľudu FZ ČSSR M. Štěpán.

14. januára 
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Fojtík sa v Bra-

tislave stretol s členom politického byra a tajomníkom
ÚV MSRS J. Bereczom.

19. januára 
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe prezi-

denta Banky pre medzinárodné vyrovnanie platieb a pre-
zidenta Holandskej ústrednej banky W. Duisenberga.

25. januára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

náčelníka Hlavnej politickej správy Sovietskej armády
a vojenského námorníctva, armádneho generála A. Lizi-
čova.
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1. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

prvého tajomníka ÚV PZRS a predsedu štátnej rady PĽR
W. Jaruzełského, ktorý bol na priateľskej pracovnej
návšteve v ČSSR.

7. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe pred-

sedu národnej rady Národného frontu NDR L. Kolditza.

8. februára  
– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes prijal

z poverenia prezidenta ČSSR G. Husáka delegáciu
Somálskej demokratickej republiky, vedenú členom
politického byra ÚV Somálskej socialistickej revolučnej
strany a námestníkom predsedu vlády SDR A. Farahom.

15. februára  
– Generálnym tajomníkom ÚV KSČ M. Jakeš prijal

v Prahe generálneho tajomníka MSRS K. Grósza, ktorý
bol na pracovnej priateľskej návšteve v ČSSR.

18. februára  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra ÚV PZRS a predsedu Celopoľskej
dohody odborov A. Miodowicza.

20. februára  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR A. Indra

prijal v Prahe námestníka predsedu štátnej rady NDR,
podpredsedu Ľudovej snemovne NDR G. Göttinga.

23. februára  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt prijal

v Prahe delegáciu Severoatlantického zhromaždenia
vedenú predsedom jeho politického výboru B. Georgeom.

1. marca  
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra zahraničných vecí Dánskeho
kráľovstva U. Ellemanna-Jensena, ktorý bol na oficiálnej
návšteve v ČSSR.

11. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra a tajomníka ÚV KSSZ J. Ligačova,
ktorý bol na pracovnej návšteve ČSSR.

9. marca
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

predsedu predstavenstva firemného združenia Hölter
z NSR.

14. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

predsedu Nemeckej komunistickej strany H. Mieseho.
V ten istý deň prijal M. Jakeš aj generálneho tajomníka
ÚV Palestínskej komunistickej strany a člena politic-
kého byra PZRS a ministra vnútra PĽR C. Kisczaka.

16. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

delegáciu Komunistickej strany Dánska vedenú predse-
dom strany O. Sohnom.

17. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

predsedu výkonného výboru OOP J. Arafata.

24. marca  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

nového hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl
členských štátov Varšavskej zmluvy armádneho gene-
rála P. Luševa.

30. marca
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec prijal v Prahe ministra

obrany Rakúskej republiky R. Lichala, ktorý navštívil
ČSSR.

4. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe veľ-

vyslanca Kampučskej ľudovej republiky v ČSSR Ung
Seana v súvislosti s jeho nástupom do diplomatickej
funkcie.

13. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

predsedu predsedníctva SFRJ R. Dizdarevića, ktorý bol
na oficiálnej návšteve v ČSSR.

19. apríla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

tajomníka ÚV Kórejskej strany práce So Kwang-hiho.
V ten istý deň odovzdal v Prahe Rad priateľstva generál-
nemu tajomníkovi ÚV Komunistickej strany Izraela
M. Vilnerovi.

2. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš a člen predsed-

níctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR A. Indra prijali
v Prahe oficiálnu delegáciu Národného zhromaždenia
Afganskej republiky, vedenú predsedom Snemovne ľudu
Ch. Abávím.
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4. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe pre-

zidenta Akadémie vied ZSSR G. Marčuka.
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt prijal

v Prahe delegáciu poslaneckej skupiny Európskej ľudo-
vej strany v Európskom parlamente, vedenú jeho pred-
sedom Egonom Klepschom.

6. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

námestníka predsedu výboru straníckej kontroly pri ÚV
KSSZ P. Slezka.

11. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

kandidáta politického byra ÚV KSSZ, ministra obrany
ZSSR armádneho generála D. Jazova.

15. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

delegáciu Libanonskej komunistickej strany, vedenú
generálnym tajomníkom jej ÚV G. Havím.

17. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

generálneho tajomníka RKS a prezidenta RSR
N. Ceaus, esca, ktorý bol na jednodňovej priateľskej pra-
covnej návšteve v ČSSR. Počas návštevy bol v Prahe pod-
písaný Program ďalšieho prehlbovania výrobnej koope-
rácie a špecializácie medzi ČSSR a RSR.

18. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

predsedu Komunistickej strany Nórska K. Nilsena.

22. mája 
– Predseda vlády ČSSR J. Adamec prijal v Prahe ministra

ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov PĽR
J. Koziola.

23. mája
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe dele-

gáciu Pokrokovej strany pracujúcich ľudu Cypru (AKEL),
vedenú generálnym tajomníkom strany D. Christofiasom.

24. mája  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

predsedu rady ministrov MĽR M. Németha, ktorý bol
na pracovnej priateľskej návšteve v ČSSR. V ten istý deň
prijal M. Jakeš aj člena národného vedenia Sandinov-
ského frontu národného oslobodenia a ministra vnútra
Nikaragujskej republiky T. Martíneza.

25. mája  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ, prvý tajomník ÚV KSS

I. Janák prijal v Bratislave predsedu KS Rakúska
F. Muhriho.

26. mája  
– Predseda vlády ČSSR J. Adamec prijal v Prahe guvernéra

štátu Sao Paulo Brazílskej federatívnej republiky
O. Querciu.

7. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe veľ-

vyslanca ZSSR v ČSSR V. Lomakina.

12. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe člena

ÚV Bulharskej komunistickej strany, náčelníka Hlavnej
politickej správy Bulharskej ľudovej armády generálplu-
kovníka Mitko Mitkova. V ten istý deň prijal M. Jakeš aj
guvernéra sýrskej provincie Kunejtra A. Hamawího.

16. júna  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt prijal

v Prahe veľvyslanca ČĽR v ČSSR Wang Sing-taa.

19. júna  
– Predseda vlády L. Adamec prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe námestníka predsedu rady ministrov NDR
H. Sölleho.

22. júna
– Podpredseda vlády ČSSR B. Urban prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe člena politického byra ÚV Robotníckej
strany Etiópie a ministra zahraničných vecí Etiópskej
ľudovodemokratickej republiky B. Bajeha, ktorý bol
na oficiálnej návšteve v ČSSR.

23. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš sa v Prahe stretol

s členom politického byra ÚV Robotníckej strany Etió-
pie a ministrom zahraničných vecí Etiópskej ľudovode-
mokratickej republiky B. Bajehom, ktorý bol na oficiál-
nej návšteve v ČSSR.

26. júna  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR

A. Indra prijal v Prahe parlamentnú delegáciu Austrálie
vedenú predsedom Senátu Kerrym Walterom Sibraom.
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27. júna 
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

generálneho tajomníka Portugalskej komunistickej
strany A. Cunhala.

29. júna  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl členských
štátov Varšavskej zmluvy armádneho generála P. Luševa.

10. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra ÚV PZRS, predsedu Celopoľskej
dohody odborov A. Miodowicza.

13. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš sa v Prahe stretol

s vicekancelárom a ministrom zahraničných vecí NSR
Hansom-Dietrichom Genscherom, ktorý pricestoval
na návštevu ČSSR.

17. júla  
– Na dlhšiu priateľskú pracovnú návštevu ČSSR pricesto-

val predseda MPLA – Strany práce a prezident Angol-
skej ľudovej republiky J. E. dos Santos. 18. júla sa s ním
v Prahe stretol generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš.
25. júla sa angolský prezident stretol v Bratislave s čle-
nom predsedníctva ÚV KSČ, prvým tajomníkom ÚV
KSS I. Janákom.

19. júla 
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

tajomníka ÚV PZRS M. Stepieňa.

20. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra a tajomníka ÚV Ľudovej demo-
kratickej strany Afganistanu N. Kavijáního.

– Generálny tajomník ÚV KSČ a predseda ÚV Národného
frontu ČSSR M. Jakeš prijal v Prahe predsedu výkonného
výboru OOP a prezidenta Palestínského štátu J. Arafata.

21. júla  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

britského nakladateľa a vydavateľa R. Maxwella.

8. augusta  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a vedúci tajomník MV KSČ

v Prahe M. Štěpán sa v Prahe stretol s členom politic-
kého byra a tajomníkom ÚV Pokrokovej strany pracujú-
ceho ľudu Cypru (AKEL) D. Christofinisom.

22. augusta  
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra energetických zdrojov ČĽR Chu-
ang I-Čchenga. Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš
prijal čínskeho ministra 23. augusta.

29. augusta  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt sa

v Prahe stretol s delegáciou Národnej koaličnej strany
Fínska vedenou členom jej užšieho vedenia a štátnym
ministrom I. Kanervom.

30. augusta 
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra ÚV KSSZ, predsedu prezídia Naj-
vyššieho sovietu RSFSR V. Vorotnikova.

– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt prijal
v Prahe člena politického byra a tajomníka ÚV KS Kuby
J. Risqueta.

5. septembra 
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš a člen predsed-

níctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt prijali v Prahe gene-
rálnu tajomníčku Strany kongresu nezávislosti Madaga-
skaru G. Rabesahalovú.

7. septembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt prijal

v Prahe člena ústrednej revíznej komisie SED
a zástupcu vedúceho oddelenia medzinárodných stykov
ÚV SED B. Mahlowa.

8. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

generálneho tajomníka Pokrokového frontu seychel-
ského ľudu a prezidenta Seychelskej republiky
F. Reného, ktorý priletel na neoficiálnu pracovnú
návštevu ČSSR.

11. septembra  
– Členovia predsedníctva a tajomníci ÚV KSČ J. Lenárt

a J. Fojtík prijali v Prahe riaditeľa Informačnej agentúry
Spojených štátov amerických (USIA) B. Gelba. 12. sep-
tembra prijal B. Gelba minister zahraničných vecí ČSSR
J. Johanes.

14. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra ÚV Kórejskej strany práce a vedú-
ceho tajomníka straníckeho výboru provincie Južný
Pchjongan So Jun-soka.
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– Minister zahraničných vecí ČSSR J. Johanes prijal
v Prahe členku francúzskej vlády, ministerku delego-
vanú u štátneho ministra zahraničných vecí Francúzskej
republiky E. Aviceovú.

19. septembra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt prijal

v Prahe výkonnú predsedníčku národnej rady Frontu
socialistickej demokracie a jednoty RSR T. Dobrinovú.

– Členovia predsedníctva a tajomníci ÚV KSČ J. Lenárt
a J. Fojtík prijali v Prahe prezidenta cirkevnej nadácie
USA Appeal of Conscience rabína A. Schneiera.

21. septembra
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe člena

politického byra a tajomníka ÚV SED, prvého tajomníka
krajského výboru SED v Berlíne G. Schabowského.

25. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš sa v Prahe stretol

s prvým tajomníkom ÚV PZRS M. Rakowským, ktorý
bol na návšteve v ČSSR.

27. septembra  
– Prvý námestník ministra zahraničných vecí ČSSR

P. Sádovský prijal v Prahe štátneho tajomníka minister-
stva zahraničných vecí NSR J. Suthoffa na jeho žiadosť.
Vymenili si názory na spôsob riešenia situácie, ktorá
vznikla v súvislosti s nepovoleným pobytom občanov
NDR v priestoroch veľvyslanectva NSR v Prahe.

29. septembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

generálneho tajomníka Ľudovej pokrokovej strany
Guyany Ch. Jagana.

6. októbra 
– Predseda vlády ČSSR L. Adamec prijal v Hrzánskom

paláci v Prahe ministra obranného priemyslu ZSSR
B. Belousova.

9. októbra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt prijal

študijnú delegáciu Švajčiarskej strany práce, vedenú čle-
nom jej politického byra a jej výkonným tajomníkom
M. Schwanderom.

10. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

delegáciu Robotníckej strany – komunistov Švédska,
vedenú jej predsedom R. Hagelom.

12. októbra  
– Člen predsedníctva a tajomník ÚV KSČ J. Lenárt prijal

delegáciu ÚV Robotníckej strany Etiópie, vedenú čle-
nom politického byra ÚV RSE a námestníkom predsedu
rady ministrov Etiópskej ľudovodemokratickej repu-
bliky A. Abebem.

13. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

predsedu ústrednej revíznej komisie SED K. Seibta.
V ten istý deň prijal M. Jakeš aj zástupcu hlavného veli-
teľa Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšav-
skej zmluvy pri ministrovi národnej obrany ČSSR gene-
rálplukovníka N. Zotova v súvislosti s jeho odchodom
z ČSSR. Zároveň prijal nového zástupcu hlavného veli-
teľa Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšav-
skej zmluvy pri ministrovi národnej obrany ČSSR gene-
rálplukovníka J. Kondakova.

16. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe veľ-

vyslanca SFRJ v ČSSR D. Rodića v súvislosti s ukonče-
ním jeho diplomatickej misie. V ten istý deň prijal
M. Jakeš aj člena politického byra a tajomníka ÚV KSSZ,
prvého tajomníka moskovského Mestského výboru
KSSZ L. Zajkova.

17. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

výkonného tajomníka sekretariátu pre jadrovú energiu
pri rade ministrov Kubánskej republiky F. Díaza Balarta.
V ten istý deň prijal M. Jakeš aj parlamentnú delegáciu
Zimbabwianskej republiky, vedenú predsedom Posla-
neckej snemovne E. Munangagwom.

23. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra ÚV PZRS a prvého tajomníka
varšavského výboru PZRS J. Kubasiewicza.

25. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena politického byra ÚV PZRS, predsedu ústrednej
kontrolnej a revíznej komisie PZRS K. Cypryniaka.

27. októbra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

tajomníka ÚV KSSZ O. Baklanova.

2. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

člena komisie poradcov ÚV KS Číny, zástupcu náčelníka
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generálneho štábu Čínskej ľudovej oslobodeneckej
armády generálplukovníka Sü Sina.

9. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

tajomníkov ústredných výborov členských štátov RVHP
pre ekonomické otázky.

10. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe člena

politického byra a tajomníka ÚV KSSZ N. Sljuňkova.

13. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

predsedu Svetového židovského kongresu E. Bronfmana.

14. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

predsedu Všezväzovej ústrednej rady odborov ZSSR
S. Šalajeva.

15. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

delegáciu predstaviteľov členských odborových organi-
zácií Svetovej odborovej federácie.

16. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl členských
štátov Varšavskej zmluvy armádneho generála P. Luševa
a náčelníka štábu Spojených ozbrojených síl VZ armád-
neho generála V. Lobova. V ten istý deň prijal M. Jakeš
aj zástupcu generálneho tajomníka Zjednotenej komu-
nistickej strany Turecka O. Sakalsiza a námestníka pred-
sedu strany M. Karaca.

22. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

ministra obrany MĽR generálplukovníka F. Kárpátiho.

30. novembra  
– Generálny tajomník ÚV KSČ M. Jakeš prijal v Prahe

prvého námestníka predsedu rady ministrov ZSSR,
predsedu sovietskej časti medzivládnej československo-
sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-tech-
nickú spoluprácu V. Nikitina.

15. decembra  
– Predseda vlády ČSSR M. Čalfa prijal generálneho tajom-

níka Talianskej komunistickej strany B. Craxiho, ktorý
pricestoval na návštevu ČSSR.

19 9 0

12. januára
– Predseda FZ ČSSR A. Dubček prijal v Prahe skupinu

amerických kongresmanov vedenú členom Snemovne
reprezentantov T. Lantosom.

– Predseda vlády ČSSR M. Čalfa prijal v Prahe viceprezi-
denta Európskych spoločenstiev F. Andriessena, ktorý
priletel na návštevu do ČSSR.

– Podpredseda vlády ČSSR V. Hromádka prijal v Prahe
vatikánsku delegáciu vedenú arcibiskupom, apoštol-
ským nunciom s osobitným poslaním F. Colasuonnom.

– Predseda KSČ L. Adamec prijal v budove ÚV KSČ veľvy-
slanca SFRJ v ČSSR S. Stojanovića.

22. januára
– Predseda FZ ČSSR A. Dubček prijal v Prahe prvého

námestníka predsedu izraelskej vlády, ministra financií
a predsedu Izraelskej strany práce Š. Peresa, ktorý bol
na návšteve v ČSSR. V ten istý deň prijal Š. Peresa aj
minister financií ČSSR V. Klaus.

8. februára
– Predseda KSČ L. Adamec prijal v Prahe veľvyslanca

ZSSR v ČSSR V. Lomakina. V ten istý deň prijal aj dele-
gáciu Francúzskej komunistickej strany, ktorá bola pod
vedením člena politického byra a tajomníka ÚV FKS
M. Gremetza na návšteve v ČSSR.

7. marca
– Predseda vlády ČSSR M. Čalfa prijal v Prahe spolkového

ministra zahraničných vecí Rakúskej republiky
A. Mocka, ktorý pricestoval na návštevu ČSSR.

12. apríla
– Predseda FZ ČSSR A. Dubček prijal v Prahe predsedu

Výkonného výboru OOP a prezidenta Palestínskeho
štátu J. Arafata, ktorý priletel na návštevu ČSSR.

3. mája
– Predseda vlády ČSSR M. Čalfa prijal v Hrzánskom paláci

v Prahe predsedu rady ministrov BĽR A. Lukanova,
ktorý priletel na návštevu ČSSR.

14. mája  
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa prijal v Prahe britského

tajomníka pre zamestnanosť M. Howarda.

18. mája  
– Podpredesda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier prijal v Prahe veľvyslanca Talianskej repu-
bliky v ČSFR G. Pastorisa.
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23. mája 
– Predseda SNR R. Schuster prijal v Bratislave nového veľ-

vyslanca PĽR v ČSFR J. Balucha pri príležitosti jeho
nástupu do funkcie.

28. mája
– Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí ČSFR

J. Dienstbier prijal veľvyslanca Holandského kráľovstva
v ČSFR Lamberta ď Ansembourga.

2. júla
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček prijal v Prahe predsedu

informačného odboru Svetovej židovskej organizácie
Uzi Nalkisa.

9. júla  
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa prijal v Prahe ministra

zahraničných vecí NDR M. Meckela.
– Predseda SNR F. Mikloško prijal v Bratislave nového veľ-

vyslanca ZSSR v ČSFR B. Pankina a veľvyslanca Švéd-
skeho kráľovstva v ČSFR L. Nilssona.

13. júla  
– Vedúci Kancelárie prezidenta republiky K. Schwarzenberg

a poradca prezidenta Saša Vondra prijali na Pražskom
hrade osemčlennú študijnú delegáciu sultanátu Omán
vedenú Abdulom Háfizom bin Sákimom bin Radžábom.

19. júla
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček prijal v Prahe generálneho

tajomníka Spoločnosti M. R. Štefánika so sídlom v Paríži.

27. júla  
– Podpredsedovia SNR M. Zemko a L. Nagy prijali v Bra-

tislave štátneho tajomníka ministerstva zahraničných
vecí Maďarskej republiky T. Katonu.

17. augusta
– Predseda SNR F. Mikloško prijal v Bratislave veľvyslanca

Rumunska v ČSFR I. Ciubotara a veľvyslanca Jemenskej
republiky v ČSFR Abdullatifa Mohameda Dhaifa Allaha
pri príležitosti ich nástupu do funkcie.

20. augusta
– Predseda SNR F. Mikloško prijal v Bratislave veľvyslanca

Kubánskej republiky v ČSFR M. Martíneza na jeho
vlastnú žiadosť.

23. augusta
– Predseda vlády SR Vladimír Mečiar prijal v Bratislave

veľvyslanca Poľskej republiky v ČSFR J. Balucha na jeho
vlastnú žiadosť.

1. septembra
– Predseda vlády SR V. Mečiar prijal v Bratislave ministra

štátnych príjmov Kanady O. Jelinka, ktorý bol
na návšteve ČSFR.

10. septembra
– Námestník ministra zahraničných vecí ČSFR L. Dobro-

vský prijal v Černínskom paláci v Prahe nového generál-
neho konzula Maďarskej republiky v ČSFR J. Borosa,
ktorý mu odovzdal konzulský patent.

21. septembra
– Prvý námestník ministra zahraničných vecí ČSFR

R. Harenčár prijal v Prahe veľvyslanca NDR v ČSFR
H. Ziebarta v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej
misie.

26. septembra
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček prijal v Prahe delegáciu

Európskeho parlamentu na čele s jeho predsedníčkou
K. Jensenovou. 27. septembra zavítala delegácia na Slo-
vensko.

– Predseda vlády SR V. Mečiar prijal princa Alberta, ktorý
zavítal do ČSFR na čele belgickej ekonomickej misie.

9. októbra  
– Predseda SNR F. Mikloško prijal v Bratislave veľvyslanca

Španielskeho kráľovstva v ČSFR J. Ballestera.

23. novembra
– Predseda SNR F. Mikloško prijal v Bratislave delegáciu

Rady Európy.
– Predseda vlády Slovenskej republiky V. Mečiar prijal

v Bratislave novovymenovaného vyslanca, generálneho
konzula ZSSR v Bratislave V. J. Orlova.

20. decembra
– Predseda SNR F. Mikloško prijal v Bratislave veľvyslanca

Maďarskej republiky v ČSFR G. Vargu.

19 9 1

29. januára
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa sa v Bratislave stretol

s kancelárom Rakúskej republiky F. Vranitzkym, s kto-
rým rokoval o otázkach jadrovej energetiky.

Prvý februárový týždeň 
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček sa v Prahe stretol s prezi-

dentom Bulharskej republiky Ž. Želevom, ktorý bol
na dvojdňovej oficiálnej priateľskej návšteve v ČSFR.
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– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa sa v Prahe stretol s prezi-
dentom Bulharskej republiky Ž. Želevom, ktorý bol
na dvojdňovej oficiálnej priateľskej návšteve v ČSFR.

19. februára
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa sa v Prahe stretol s prezi-

dentkou Nikaragujskej republiky V. Barriosovou-Cha-
morrovou, ktorá bola na návšteve v ČSFR.

12. marca
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa sa v Prahe stretol s pred-

sedom vlády Talianskej republiky G. Andreottim, ktorý
bol na návšteve v ČSFR.

11. apríla
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa sa v Prahe stretol s minis-

trom zahraničných vecí SRN Hansom-Dietrichom Gen-
scherom, ktorý zavítal na jednodňovú návštevu ČSFR.

12. apríla
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa sa v Prahe stretol s pred-

sedom írskej vlády Ch. Haugheyom, ktorý pricestoval
na návštevu ČSSR.

13. mája
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček sa v Prahe stretol s pred-

sedom Najvyššieho sovietu RSFSR B. Jeľcinom, ktorý
pricestoval na trojdňovú návštevu do ČSFR.

21. mája
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbier sa

v Prahe stretol s členom výkonného výboru OOP
M. Abbásom, ktorý bol na návšteve v ČSFR.

27. mája
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa rokoval v Hrzánskom

paláci v Prahe s rakúskym kancelárom F. Vranitzkym,
ktorý pricestoval na jednodňovú návštevu ČSFR.

6. júna
– Predseda FZ ČSFR A. Dubček sa v Prahe stretol s vice-

prezidentom USA Danom Quayleom.
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa sa v Prahe stretol s vice-

prezidentom USA Danom Quayleom, ktorý v ten istý
deň pricestoval do Prahy.

19. augusta
– Podpredseda vlády ČSFR P. Rychetský prijal v Prahe veľ-

vyslanca ZSSR v ČSFR B. Pankina, s ktorým hovoril
o najnovšom vývoji v ZSSR súvisiacim s pokusom
o štátny prevrat.

22. augusta
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa prijal v Prahe veľvyslanca

ZSSR v ČSFR B. Pankina, ktorý mu odovzdal osobné
posolstvo prezidenta ZSSR M. Gorbačova.

7. októbra
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa sa v Prahe stretol s prezi-

dentom SRN R. von Weizsäckerom, ktorý v uvedený
deň pricestoval na päťdňovú návštevu ČSFR. V ten istý
deň sa s prezidentom SRN stretol v Prahe aj predseda
FZ ČSFR A. Dubček.

11. októbra
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa sa v Prahe stretol s pred-

sedníčkou nórskej vlády Gro Brundlandovou, ktorá bola
na návšteve v ČSFR.

11. novembra
– Predseda vlády ČSFR M. Čalfa sa v Prahe stretol so špa-

nielskym premiérom F. Gonzálezom, ktorý pricestoval
na dvojdňovú návštevu ČSFR.

19 9 2

1. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík prijal

v Prahe podpredsedu vlády a ministra zahraničných
vecí Kuvajtu Sajcha Sálima Sabaha Sálima Sabaha.

12. októbra  
– Predseda vlády ČSFR Jan Stráský prijal v Prahe nového

veľvyslanca Pakistanu v ČSFR T. Khana v súvislosti
so znovuobnovením diplomatického zastúpenia Pakis-
tanu v Československu.

13. októbra  
– Predseda FZ ČSFR M. Kováč prijal zástupcov juhoafric-

kých katolíckych biskupov.
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík rokoval

so zmocnencom ministra zahraničných vecí USA pre
záležitosti Európy a Kanady R. Johnsonom o zmenách
v štátoprávnom usporiadaní ČSFR.

15. októbra  
– Minister zahraničných vecí ČSFR J. Moravčík sa stretol

s veľvyslancami členských krajín ES a s predstaviteľmi
komisie ES v ČSFR.
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23. októbra  
– Bývalý prezident ČSFR V. Havel sa počas súkromnej

návštevy vo Viedni stretol s rakúskym kancelárom
F. Vranitzkym.

16. novembra  
– Predseda vlády ČSFR J. Stráský prijal na Pražskom hrade

veľvyslanca republiky Peru v ČSFR A. Fourniera, mimo-
riadneho veľvyslanca Chorvátskav ČSFR Z. Stahuljaka
a veľvyslanca Nikaragujskej republiky v ČSFR X. Hur-
tada v súvislosti s odovzdaním ich poverovacích listín.

27. novembra 
– Predseda vlády SR V. Mečiar prijal v Bratislave vládnu

delegáciu Švajčiarska vedenú prezidentom a šéfom exe-
kutívy kantonu Jura F. Lachatom.

18. decembra  
– Predseda vlády SR V. Mečiar prijal v Bratislave veľvy-

slanca Palestínskeho štátu v ČSFR S. Al Fattaha.
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19 4 9

5. – 8. januára  
– V Moskve sa uskutočnila mnohostranná hospodárska

porada vedúcich činiteľov Bulharska, Československa,
Maďarska, Poľska, Rumunska a ZSSR, ktorá rozhodla
o vytvorení Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
(RVHP). Jej základným cieľom bolo podľa Štatútu pri-
spievať zjednocovaním a koordináciou úsilia členských
štátov k plánovitému rozvoju ich národného hospodár-
stva, k urýchleniu ich hospodárskeho a technického roz-
voja, k rastu produktivity práce a k neustálemu zvyšova-
niu životnej úrovne ľudu členských štátov RVHP. Išlo teda
fakticky o zefektívnenie a koordináciu hospodárskeho
vývoja v európskych krajinách sovietskeho bloku s cieľom
zvýšiť jeho ekonomický potenciál. V čase vzniku RVHP sa
jej členské štáty rozkladali na území o rozlohe približne
23 393 000 km2, v roku 1981, na začiatku posledného desa-
ťročia existencie RVHP, dosiahla rozloha jej členských štá-
tov približne 25 402 000 km2 a počet obyvateľov približne
444 087 000. Sídlom ústredných orgánov RVHP bola
počas celej jej existencie Moskva – známa moderná
budova RVHP mala tvar otvorenej knihy a podľa niekto-
rých prameňov to bola architektonicky zaujímavo rie-
šená stavba. Na jej budovaní sa podieľali všetky členské
štáty RVHP. Jedným z čs. podnikov, ktorý prevzal časť
výstavby zariadenia, bol n. p. Stavoindustria Bratislava,
ktorý mal na starosti kompletné vodovodné, kanalizačné
a sanitárne technické zariadenia. Rokovacím jazykom
RVHP bola ruština.

22. februára
– Do RVHP bolo prijaté Albánsko.

26. – 28. apríla
– V Moskve sa konalo I. zasadanie RVHP. (Zasadanie

RVHP bolo najvyšším orgánom RVHP. Skladalo sa
z delegácií všetkých členských štátov tejto organizácie,
konalo sa najmenej raz do roka /v rokoch 1951, 1952,
1953, 1964 a 1968 sa zasadanie nekonalo/, prerokúvalo
základné otázky hospodárskej a vedecko-technickej spo-
lupráce členských krajín, určovalo hlavné smery činnosti
Rady a bolo splnomocnené zriaďovať orgány potrebné
na vykonávanie jej funkcií. I. zasadanie RVHP rozhodlo
okrem iného o zriadení Sekretariátu RVHP (orgánu
určeného na vykonávanie bežnej agendy).

25. – 27. augusta  
– V Sofii sa konalo II. zasadanie RVHP. Zaoberalo sa

hlavne rozvojom vzájomného zahraničného obchodu
členských štátov a schválilo zásady vedecko-technickej
spolupráce členských štátov.

19 5 0

29. septembra  
– NDR sa stala v poradí 8. členským štátom Rady vzájom-

nej hospodárskej pomoci.

24. – 25. novembra
– V Moskve sa konalo III. zasadanie RVHP. Zaoberalo sa

hlavne otázkami vzájomnej výmeny tovaru medzi člen-
skými štátmi.

19 5 1   

– Zasadanie RVHP sa nekonalo.

19 5 2  

– Zasadanie RVHP sa nekonalo.

19 5 3   

– Zasadanie RVHP sa nekonalo.

19 5 4   

26. – 27. marca
– V Moskve sa konalo IV. zasadanie RVHP. Okrem iného sa

zaoberalo otázkami rozvoja dopravy a tranzitnej pre-
pravy členských štátov a schválilo opatrenia na koordiná-
ciu ich národohospodárskych plánov na roky 1956-1960.

24. – 25. júna
– V Moskve sa konalo V. zasadanie RVHP. Okrem iného sa

zaoberalo otázkami špecializácie a kooperácie výroby
členských štátov v oblasti strojárenstva a hutníctva.
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19 5 5  

7. – 11. novembra
– V Budapešti sa konalo VI. zasadanie RVHP. Okrem iného

rokovalo o zvýšení produkcie obilnín v členských štá-
toch a o rozvoji priemyslu na výrobu hliníka v MĽR.

19 5 6   

18. – 25. mája 
– V Berlíne sa konalo VII. zasadanie RVHP. Zaoberalo sa

širokým okruhom otázok súvisiacich s rozvojom rozlič-
ných priemyselných odvetví členských štátov a rozhodlo
o zriadení stálych komisií RVHP. Stále komisie RVHP
boli orgánmi Rady a ich úlohou bolo pomáhať rozvoju
hospodárskych stykov medzi členskými štátmi a ich vzá-
jomnej mnohostrannej spolupráci v určitých konkrét-
nych oblastiach národného hospodárstva. Stále komisie
zasadali podľa potreby, spravidla však nie častejšie ako
dvakrát ročne. Na VII. zasadaní RVHP v Berlíne boli zria-
dené tieto komisie: Stála komisia RVHP pre geológiu;
Stála komisia RVHP pre elektrickú energiu; Stála komi-
sia RVHP pre strojárenstvo; Stála komisia RVHP pre poľ-
nohospodárstvo; Stála komisia RVHP pre hutníctvo
neželezných kovov; Stála komisia RVHP pre ropný a ply-
nárenský priemysel; Stála komisia RVHP pre chemický
priemysel; Stála komisia RVHP pre hutníctvo železa;
Stála komisia RVHP pre uhoľný priemysel a Stála komi-
sia RVHP pre zahraničný obchod. Zasadania sa ako
pozorovatelia zúčastnili delegáti ČĽR, KĽDR a SFRJ.

19 5 7  

18. – 22. júna
– Vo Varšave sa konalo VIII. zasadanie RVHP. Okrem iného

rokovalo o otázkach rozvoja surovinovej a energetickej
základne členských štátov a o ich zabezpečení uhlím,
ropou a inými dôležitými surovinami a výrobkami. Pri-
jalo opatrenia na koordináciu národohospodárskych plá-
nov členských štátov na roky 1961 – 1965. Na VIII. zasa-
daní bola podpísaná Dohoda o mnohostrannom platob-
nom styku členských štátov, avšak jej podpísanie nesplnilo
očakávania s ním spojené. Zasadania sa ako pozorovate-
lia zúčastnili delegáti ČĽR, KĽDR a SFRJ.

19 5 8  

20. – 23. mája 
– V Moskve sa konala porada predstaviteľov komunistic-

kých a robotníckych strán členských štátov RVHP.

26. – 30. júna
– V Bukurešti sa konalo IX. zasadanie RVHP. Okrem iného

sa zaoberalo otázkami vedecko-technickej spolupráce
členských štátov a schválilo Všeobecné zásady pre
tvorbu zahraničnoobchodných cien vo vzájomnom
obchode členských štátov RVHP. Na IX. zasadaní Rady
boli zriadené tieto stále komisie RVHP: Stála komisia
RVHP pre stavebníctvo; Stála komisia RVHP pre
dopravu; Stála komisia RVHP pre ekonomické otázky.
Zasadania sa ako pozorovatelia zúčastnili delegáti ČĽR,
KĽDR, MoĽR a VDR.

11. – 13. decembra  
– V Prahe sa konalo X. zasadanie RVHP, ktoré okrem

iného rokovalo o rozvoji chemického priemyslu v člen-
ských štátoch a schválilo opatrenia na výstavbu diaľko-
vého ropovodu Družba na prepravu ropy zo ZSSR
do ČSR, MĽR, NDR a PĽR. Rozhodlo aj o zriadení Stálej
komisie RVHP pre ľahký a potravinársky priemysel.
Zasadania sa ako pozorovatelia zúčastnili delegáti ČĽR,
KĽDR, MoĽR a VDR.

19 5 9   

13. – 16. mája  
– V Tirane sa konalo XI. zasadanie RVHP. Okrem iných otá-

zok sa zaoberalo zvyšovaním výroby železa, opatreniami
súvisiacimi s prepojením energetických sústav členských
štátov, dodávkami elektrickej energie a postupom prác
na koordinácii národohospodárskych plánov členských
štátov na roky 1961-1965. Zasadania sa ako pozorovatelia
zúčastnili delegáti ČĽR, KĽDR, MoĽR a VDR.

10. – 14. decembra  
– V Sofii sa konalo XII. zasadanie RVHP. Okrem iných otá-

zok riešilo problematiku zvýšenia produkcie vlny, ovo-
cia a zeleniny v členských štátoch. Dňa 14. decembra
schválilo Štatút Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
a Dohovor o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách
Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Štatút i Dohovor
nadobudli platnosť dňa 13. apríla 1960. Zasadania sa ako
pozorovatelia zúčastnili delegáti ČĽR, KĽDR, MoĽR
a VDR.

19 6 0  

2. – 3. februára 
– V Moskve sa konala porada predstaviteľov komunistic-

kých a robotníckych strán členských štátov RVHP
o výmene skúseností pri rozvoji poľnohospodárstva.
Porady sa na vlastnú žiadosť zúčastnili delegáti Kórejskej
strany práce a Mongolskej ľudovej revolučnej strany.
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21. marca 
– ČSR ratifikovala Štatút RVHP a Dohovor o právnej spô-

sobilosti, výsadách a imunitách RVHP. Štatút a Dohovor
nadobudli platnosť dňa 13. apríla 1960.

11. júla  
– Po prijatí novej ústavy sa Československá republika začala

nazývať Československá socialistická republika.

26. – 29. júla
– V Budapešti sa konalo XIII. zasadanie RVHP. Okrem

iného schválilo návrhy na rozvoj poľnohospodárskej
výroby, strojárenstva a výroby chemických prostriedkov
pre poľnohospodárstvo. Rozhodlo o zriadení Stálej
komisie RVHP pre využitie atómovej energie na mie-
rové účely a schválilo Rokovací poriadok zasadaní Rady
a Vzorový rokovací poriadok Stálych komisií RVHP.
Zasadania sa ako pozorovatelia zúčastnili delegáti ČĽR,
KĽDR, MoĽR a VDR.

19 6 1  

28. februára – 3. marca  
– V Berlíne sa konalo XIV. zasadanie RVHP. Okrem iného

sa zaoberalo realizáciou odporúčaní týkajúcich sa špe-
cializácie a kooperácie výroby členských štátov v oblasti
chemického priemyslu. Zasadania sa ako pozorovatelia
zúčastnili delegáti KĽDR, MoĽR a VDR.

12. – 15. decembra 
– Vo Varšave sa konalo XV. zasadanie RVHP. Schválilo

návrh Základných princípov medzinárodnej socialistic-
kej deľby práce, ktoré vypracovala Stála komisia RVHP
pre ekonomické otázky, a venovalo sa aj otázkam roz-
voja výroby umelých hnojív a iných chemických pro-
striedkov využiteľných v poľnohospodárstve. Zasadania
sa ako pozorovatelia zúčastnili delegáti KĽDR, MoĽR
a VDR. Od XV. zasadania sa Albánsko prestalo zúčastňo-
vať na činnosti RVHP.

19 6 2  

6. – 7. júna
– V Moskve sa konala porada predstaviteľov komunistic-

kých a robotníckych strán členských štátov RVHP.
Na porade boli schválené Základné princípy medzinárod-
nej socialistickej deľby práce.

7. júna  
– V Moskve sa konalo XVI. (mimoriadne) zasadanie RVHP.

Zasadanie prijalo MoĽR za člena RVHP a okrem iného
schválilo úpravy v Štatúte RVHP a organizačné zmeny

v aparáte Sekretariátu RVHP. Rozhodlo o zriadení
Výkonného výboru RVHP, ktorý sa stal hlavným výkon-
ným orgánom RVHP, a Byra Výkonného výboru RVHP
pre súhrnné otázky hospodárskych plánov. Na XVI. zasa-
daní boli zriadené: Stála komisia RVHP pre štandardizá-
ciu; Stála komisia RVHP pre koordináciu vedeckého
a technického výskumu; Stála komisia RVHP pre štatis-
tiku; Ústav RVHP pre štandardizáciu.

10. – 12. júla
– V Moskve sa konalo 1. zasadanie Výkonného výboru

RVHP. VV sa skladal sa zo stálych  predstaviteľov člen-
ských štátov v RVHP na úrovni námestníkov predsedov
vlád. Schádzal sa spravidla raz za štvrťrok.

20. júla
– V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR

a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci o úprave otázok,
ktoré súvisia s umiestením organizačných zložiek RVHP
v ČSSR.

25. – 28. septembra
– V Moskve sa konalo 2. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

14. – 20. decembra  
– V Bukurešti sa konalo XVII. zasadanie RVHP. Okrem

iných otázok sa zaoberalo prehĺbením špecializácie
výroby členských štátov v poľnohospodárskom strojá-
renstve a rozhodlo o zriadení Stálej komisie RVHP pre
devízové a finančné otázky. Ako pozorovateľ sa zasada-
nia zúčastnil zástupca VDR.

16. – 20. decembra 
– V Bukurešti sa konalo 3. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 6 3   

15. – 21. februára
– V Moskve sa konalo 4. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

17. – 25. apríla
– V Moskve sa konalo 5. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

10. – 13. mája
– Vo Varšave sa konalo 6. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.
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3. – 5. júla
– V Moskve sa konalo 7. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

24. – 26. júla 
– V Moskve sa konala porada prvých tajomníkov ústred-

ných výborov komunistických a robotníckych strán
a šéfov vlád členských štátov RVHP.

25. – 26. júla  
– V Moskve sa konalo XVIII. zasadanie RVHP. Za kľúčovú

úlohu určilo koordináciu národohospodárskych plánov
členských štátov na obdobie rokov 1965 – 1970. Schvá-
lilo návrh Dohody o mnohostrannom zúčtovaní v prevodi-
teľných rubľoch a o zriadení Medzinárodnej banky hospo-
dárskej spolupráce. Rozhodlo aj o zriadení Stálej komisie
RVHP pre rádiotechnický a elektrotechnický priemysel
a Stálej komisie RVHP pre geológiu, a schválilo rozdele-
nie dovtedajšej Stálej komisie RVHP pre ľahký a potra-
vinársky priemysel na dve samostatné komisie –
na Stálu komisiu RVHP pre ľahký priemysel a Stálu
komisiu RVHP pre potravinársky priemysel.

26. júla 
– V Moskve sa konalo 8. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

15. – 22. októbra 
– V Moskve sa konalo 9. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

22. októbra
– V Moskve bola podpísaná Dohoda o mnohostrannom

zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o zriadení Medziná-
rodnej banky hospodárskej spolupráce. Zmluvnými stra-
nami Dohody sa stali všetky členské štáty RVHP.
Dohoda nadobudla platnosť dňa 1. januára 1964. Prevo-
diteľný rubeľ sa stal prevoditeľnou peňažnou jednotkou
v rámci celej organizácie RVHP. Nadviazal na tzv. zúčto-
vací rubeľ, ktorý sa do roku 1964 uplatňoval výlučne
v dvojstranných vzťahoch krajín RVHP. Zakladajúcimi
členmi Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce
boli BĽR, ČSSR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR.
V roku 1972 sa členom banky stala Kubánska republika
a v roku 1977 VSR.

17. – 21. decembra
– V Bukurešti sa konalo 10. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 6 4  

– Zasadanie RVHP sa nekonalo.

25. – 28. februára 
– V Moskve sa konalo 11. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

21. – 25. apríla
– V Moskve sa konalo 12. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

14. – 16. júla
– V Moskve sa konalo 13. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

17. septembra
– Bola podpísaná Dohoda medzi RVHP a vládou Socialistic-

kej federatívnej republiky Juhoslávie o účasti SFRJ na čin-
nosti orgánov RVHP. Dohoda nadobudla účinnosť dňa
24. apríla 1965.

13. – 16. októbra
– V Moskve sa konalo 14. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

2. – 3. decembra
– V Moskve sa konalo 15. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 6 5

28. januára – 2. februára  
– V Prahe sa konalo XIX. zasadanie RVHP. Okrem iných

otázok sa zaoberalo rozvojom špecializácie výroby
v oblasti chemického a ľahkého priemyslu, ako aj celko-
vou úrovňou spolupráce členských štátov. Zúčastnil sa
ho predstaviteľ SFRJ a ako pozorovatelia zástupca
KĽDR a Kubánskej republiky. Okrem iného schválilo
Dohodu medzi RVHP a vládou SFRJ o účasti SFRJ
na činnosti orgánov RVHP.

29. januára – 2. februára  
– V Prahe sa konalo 16. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

7. – 9. apríla
– V Moskve sa konalo 17. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.
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25. – 29. júna
– V Leningrade sa konalo 18. zasadanie Výkonného

výboru RVHP.

21. – 23. septembra
– V Moskve sa konalo 19. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

30. novembra – 3. decembra
– V Moskve sa konalo 20. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 6 6  

8. – 11. februára
– V Moskve sa konalo 21. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19. – 22. apríla
– V Moskve sa konalo 22. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

7. – 11. júna
– V Moskve sa konalo 23. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

7. júla
– V Bukurešti sa konalo stretnutie vedúcich predstavite-

ľov komunistických a robotníckych strán a predsedov
vlád členských štátov RVHP.

– V Bukurešti sa konalo 24. zasadanie Výkonného výboru
RVHP.

7. augusta  
– Noviny Rudé právo uverejnili odpovede podpredsedu

vlády ČSSR O. Šimůnka o hospodárskej spolupráci a čin-
nosti RVHP.

4. – 7. októbra
– V Moskve sa konalo 25. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

1. – 2. novembra
– V Moskve sa konalo 26. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

8. – 10. decembra
– V Sofii sa konalo XX. zasadanie RVHP. Okrem iného sa

zaoberalo výmenou názorov o koordinácii národohos-
podárskych plánov členských štátov RVHP na roky 1966
– 1970. Zasadania sa zúčastnil predstaviteľ SFRJ.

10. – 13. decembra
– V Sofii sa konalo 27. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 6 7  

21. – 24. februára
– V Moskve sa konalo 28. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

11. – 15. mája
– V Moskve sa konalo 29. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

5. – 7. júla
– V Moskve sa konalo 30. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

3. – 7. októbra
– V Ulánbátare sa konalo 31. zasadanie Výkonného

výboru RVHP.

12. – 14. decembra  
– V Budapešti sa konalo XXI. zasadanie RVHP. Rokovalo

o opatreniach na koordináciu národohospodárskych
plánov členských štátov na roky 1971 – 1975, poverilo
Výkonný výbor prípravou plánu činnosti orgánov RVHP
v oblasti vedecko-technickej spolupráce na najbližšie 3
roky a zaoberalo sa aj inými otázkami. Zasadania sa
zúčastnil predstaviteľ SFRJ a ako pozorovateľ zástupca
VDR.

15. – 19. decembra 
– V Budapešti sa konalo 32. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 6 8  

– Zasadanie RVHP sa nekonalo.

27. februára – 1. marca
– V Moskve sa konalo 33. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

14. – 16. mája
– V Moskve sa konalo 34. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

1. júna  
– Na 22. zasadaní Stálej komisie RVHP pre zahraničný

obchod boli v Minsku dojednané Všeobecné podmienky
pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov
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RVHP. Pre ČSSR nadobudli platnosť dňa 15. januára
1969. Všeobecnými podmienkami boli viazané BĽR,
ČSSR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR.

16. – 18. júla
– V Moskve sa konalo 35. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

24. – 26. septembra
– V Moskve sa konalo 36. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

25. – 28. novembra
– V Moskve sa konalo 37. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 6 9   

21. – 23. januára  
– V Berlíne sa konalo XXII. zasadanie RVHP. Zaoberalo sa

viacerými otázkami vrátane špecializácie a kooperácie
výroby niektorých strojov a strojových zariadení. Zasa-
dania sa zúčastnil predstaviteľ SFRJ a ako pozorovateľ
zástupca Kubánskej republiky.

23. – 27. januára
– V Berlíne sa konalo 38. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

9. – 10. apríla
– V Moskve sa konalo 39. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

23. – 25. apríla  
– V Moskve sa konalo XXIII. (mimoriadne) zasadanie

RVHP. Zaoberalo sa otázkami zlepšenia činnosti orgá-
nov RVHP, rozšírenia vzájomného obchodu členských
krajín, aktívnejšieho využívania devízovo finančných
vzťahov a medzinárodného úveru. Vyslovilo sa za rozvoj
vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov medzi
členskými krajinami RVHP a inými socialistickými kra-
jinami a s ostatnými krajinami bez ohľadu na ich
sociálne zriadenie.

26. apríla
– V Moskve sa konalo 40. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

27. – 29. mája
– V Moskve sa konalo 41. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

16. – 17. júla
– V Moskve sa konalo 42. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

15. – 17. októbra
– V Moskve sa konalo 43. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

11. – 16. decembra
– V Moskve sa konalo 44. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 7 0

24. – 27. februára
– V Moskve sa konalo 45. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

7. – 10. apríla
– V Moskve sa konalo 46. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

12. – 14. mája  
– Vo Varšave sa konalo XXIV. zasadanie RVHP. Rokovalo

o otázkach koordinácie národohospodárskych plánov
členských štátov na roky 1971 – 1975 a okrem iného
schválilo návrh dohody o zriadení Medzinárodnej inves-
tičnej banky, prijalo opatrenia na ďalší rozvoj činnosti
Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a roz-
hodlo o vytvorení Medzinárodného ústavu ekonomických
problémov svetovej socialistickej sústavy.

14. mája  
– V Moskve sa konalo 47. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

21. – 24. júla
– V Moskve sa konalo 48. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

Júl
– V Moskve bola podpísaná Dohoda o zriadení Medziná-

rodnej investičnej banky RVHP. Zmluvnými stranami
Dohody boli BĽR, ČSSR, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR
a ZSSR. V roku 1971 pristúpila k zakladajúcim členom
banky RSR, v roku 1974 Kubánska republika a v roku
1977 VSR. Základným poslaním banky bolo poskytovať
dlhodobé a strednodobé úvery určené hlavne na pre-
hlbovanie špecializácie a kooperácie výroby a na rozši-
rovanie palivovo-energetickej a surovinovej základne
členských štátov RVHP.
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20 .–  22. októbra
– V Moskve sa konalo 49. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

15. – 18. decembra
– V Moskve sa konalo 50. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 7 1  

23. – 26. februára
– V Moskve sa konalo 51. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

27. – 29. apríla
– V Moskve sa konalo 52. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

22. – 25. júna
– V Moskve sa konalo 53. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

27. – 29. júla  
– V Bukurešti sa konalo XXV. zasadanie RVHP. Schválilo

Komplexný program ďalšieho prehlbovania a zdokonaľo-
vania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej inte-
grácie členských štátov RVHP, rozhodlo o zriadení Stálej
komisie RVHP pre telekomunikácie a pošty a o zrušení
Stálej komisie RVHP pre ekonomické otázky, vytvorenej
na IX. zasadaní RVHP roku 1958. Rozhodlo aj o pre-
mene Stálej komisie RVHP pre koordináciu vedeckého
a technického výskumu, zriadenej na XVI. zasadaní
RVHP roku 1962, na Výbor RVHP pre vedecko tech-
nickú spoluprácu. Zasadania sa zúčastnil predstaviteľ
SFRJ.

29. júla
– V Bukurešti sa konalo 54. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

12. – 14. októbra
– V Moskve sa konalo 55. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 7 2  

18. – 20. januára  
– V Moskve sa konalo 56. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

18. – 20. apríla  
– V Moskve sa konalo 57. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

25. – 26. mája
– V Moskve sa konalo 58. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

10. – 12. júla  
– V Moskve sa konalo XXVI. zasadanie RVHP. Okrem

iného sa zaoberalo otázkami koordinácie národohospo-
dárskych plánov členských štátov na roky 1976 – 1980
a otázkami výroby zariadení pre jadrové elektrárne.
Zasadania sa zúčastnila delegácia SFRJ a Kubánskej
republiky a ako pozorovateľ bol prítomný zástupca
KĽDR. Zasadanie jednomyseľne rozhodlo o prijatí
Kubánskej republiky za člena RVHP.

12. júla  
– V Moskve sa konalo 59. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

24. – 26. októbra  
– V Moskve sa konalo 60. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 7 3  

23. – 26. januára  
– V Moskve sa konalo 61. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

17. – 21. apríla  
– V Moskve sa konalo 62. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

5. – 8. júna  
– V Prahe sa konalo XXVII. zasadanie RVHP. Okrem iného

sa zaoberalo otázkami spolupráce pri riešení problémov
ochrany a zlepšovania životného prostredia a racionál-
neho využívania prírodných zdrojov. Schválilo Dohodu
o spolupráci medzi RVHP a Fínskou republikou, podpí-
sanú v Moskve dňa 16. mája 1973. Zasadania sa zúčast-
nil predstaviteľ SFRJ a ako pozorovatelia zástupca
KĽDR a VDR.

7. – 8. júna  
– V Prahe sa konalo 63. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.
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25. – 28. septembra  
– V Moskve sa konalo 64. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

11. – 13. decembra
– V Moskve sa konalo 65. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 74   

26. – 28. februára  
– V Moskve sa konalo 66. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

23. – 25. apríla
– V Moskve sa konalo 67. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

18. – 21. júna  
– V Sofii sa konalo XXVIII. zasadanie RVHP. Okrem iného

schválilo zmeny v Štatúte RVHP a v Dohovore o právnej
spôsobilosti, výsadách a imunitách RVHP, a prijalo
Uznesenie k 25. výročiu založenia RVHP. Rozhodlo
o zriadení Výboru RVHP pre spoluprácu v oblasti mate-
riálno-technického zásobovania a podpredsedovia vlád
BĽR, ČSSR, Kubánskej republiky, MĽR, MoĽR, NDR,
PĽR a ZSSR podpísali Dohovor o uplatňovaní noriem
Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Pre ČSSR nadobu-
dol platnosť dňa 24. mája 1975. Zasadania sa zúčastnil
predstaviteľ SFRJ a ako pozorovatelia zástupca KĽDR
a VDR.

21. júna 
– V Sofii sa konalo 68. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

15. – 17. októbra
– V Moskve sa konalo 69. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

Október
– Na XXIX. zasadaní Valného zhromaždenia OSN bol

Rade vzájomnej hospodárskej pomoci priznaný status
pozorovateľa pri Valnom zhromaždení OSN.

19 7 5   

21. – 23. januára 
– V Moskve sa konalo 70. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

22. – 25. apríla  
– V Moskve sa konalo 71. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

5. júna
– Na 44. zasadaní Stálej komisie RVHP pre zahraničný

obchod v Moskve boli podpísané zmeny a doplnenie
Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organi-
záciami členských štátov RVHP, dojednaných v Minsku
na 22. zasadaní Stálej komisie RVHP pre zahraničný
obchod dňa 1. júna 1968. Pre ČSSR nadobudli zmeny
a doplnenie platnosť dňa 1. januára 1976. Zmenami
a doplnením boli viazané BĽR, ČSSR, Kubánska repu-
blika, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR.

24. – 26. júna  
– V Budapešti sa konalo XXIX. zasadanie RVHP. Rokovalo

o koncepcii ďalšieho rozvoja palivovo-energetickej
základne a jednotného energetického systému člen-
ských štátov. Rozhodlo o vytvorení Stálej komisie RVHP
pre civilné letectvo, Stálej komisie RVHP pre spolu-
prácu v zdravotníctve a Medzinárodného vedeckého
ústavu pre výskum problémov riadenia. Schválilo Koor-
dinovaný plán mnohostranných integračných opatrení
členských štátov RVHP na obdobie 1976-1980. Zmocnenci
vlád BĽR, ČSSR, Kubánskej republiky, MĽR, NDR, PĽR,
RSR a ZSSR podpísali na zasadaní vyhlásenie o spolu-
práci pri vytváraní nových kapacít na výrobu produktov
obsahujúcich nikel a kobalt v Kubánskej republike.
Zasadania sa zúčastnil predstaviteľ SFRJ a ako pozoro-
vateľ zástupca VDR.

26. júna  
– V Budapešti sa konalo 72. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

13. – 15. októbra
– V Moskve sa konalo 73. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 76

13. – 16. januára
– V Moskve sa konalo 74. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

27. – 29. apríla
– V Moskve sa konalo 75. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.
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12. mája
– V Moskve sa konalo 76. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

7. – 9. júla  
– V Berlíne sa konalo XXX. zasadanie RVHP. Odsúhlasilo

hlavné smery a úlohy v spolupráci členských štátov
v oblasti dopravy v rokoch 1976 – 1980 a schválilo
Dohodu o spolupráci medzi RVHP a Irackou republikou
(podpísanú dňa 4. júla 1975) a Dohodu o spolupráci
medzi RVHP a Spojenými štátmi mexickými, podpísanú
v Moskve dňa 13. augusta 1975. Odporučilo využiť Šti-
pendijný fond RVHP, vytvorený na XXVII. zasadaní
RVHP v roku 1973, i na postgraduálne štúdium
a na stredoškolské odborné štúdium v členských štá-
toch. Zasadania sa  zúčastnil predstaviteľ SFRJ a ako
pozorovatelia zástupcovia Angolskej ľudovej republiky,
KĽDR, Laoskej ľudovodemokratickej republiky a VSR.

8. júla
– V Berlíne sa konalo 77. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

12. – 14. októbra  
– V Moskve sa konalo 78. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 7 7   

17. – 19. januára
– V Havane sa konalo 79. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

12. – 14. apríla
– V Moskve sa konalo 80. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

17. – 19. mája
– V Moskve sa konalo 81. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

21. – 23. júna  
– Vo Varšave sa konalo XXXI. zasadanie RVHP. Okrem

iného schválilo program prác na koordináciu národo-
hospodárskych plánov členských štátov na roky 1981-
1985 a zaoberalo sa otázkami hospodárskych stykov
členských štátov s rozvojovými a kapitalistickými kraji-
nami. Účastníci zasadania zdôraznili, že „uzavretie
dohody medzi RVHP a členskými štátmi RVHP na jed-
nej strane a EHS a členskými štátmi EHS na druhej
strane o základoch vzájomných vzťahoch na vytvorenie
priaznivých podmienok pre rovnoprávnu a vzájomne

výhodnú hospodársku spoluprácu medzi nimi by mohlo
priaznivo prispieť k rozvoju obchodnej a hospodárskej
spolupráce medzi členskými štátmi oboch organizácií
a tým by pomohlo realizovať uvoľnenie a upevniť mier
v Európe v duchu ustanovení Záverečného aktu helsin-
skej konferencie.“ Zasadania sa zúčastnil predstaviteľ
SFRJ a ako pozorovatelia zástupcovia Angolskej ľudovej
republiky, KĽDR, Laoskej ľudovodemokratickej repu-
bliky a VSR.

23. júna 
– Vo Varšave sa konalo 82. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

21.– 23. novembra
– V Moskve sa konalo 83. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 7 8

14. – 16. februára  
– V Moskve sa konalo 84. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

16. – 19. mája
– V Moskve sa konalo 85. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

27. – 29. júna  
– V Bukurešti sa konalo XXXII. zasadanie RVHP. Okrem

iného sa zaoberalo rozšírením mnohostrannej a dvoj-
strannej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce
členských štátov s Angolskou ľudovou republikou, Laos-
kou ľudovodemokratickou republikou a Socialistickou
Etiópiou, ako aj stanoviskami členských krajín RVHP
k rokovaniam medzi RVHP a EHS. Schválilo dokument
Základné smery ďalšieho zdokonaľovania organizácie mno-
hostrannej spolupráce členských štátov RVHP a činnosti
Rady a Dlhodobý cieľový program spolupráce (DCPS)
v oblasti energie, palív a surovín, poľnohospodárstva
a potravinárskeho priemyslu a v oblasti strojárenstva.
Posúdilo a schválilo žiadosť VSR o prijatie za člena RVHP.
Zasadania sa zúčastnila delegácia SFRJ a ako pozorovate-
lia zástupcovia Angolskej ľudovej republiky, KĽDR, Lao-
skej ľudovodemokratickej republiky a VSR.

29. júna  
– V Bukurešti sa konalo 86. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.
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27. septembra – 1. októbra  
– V Ulánbátare sa konalo 87. zasadanie Výkonného

výboru RVHP.

19 7 9

16. – 18. januára  
– V Moskve sa konalo 88. zasadanie Výkonného výboru

RVHP. Okrem iného schválilo (dňa 18. januára) Všeo-
becné podmienky špecializácie a kooperácie výroby medzi
organizáciami členských štátov RVHP. Pre ČSSR nado-
budli platnosť dňa 1. januára 1980. Všeobecnými pod-
mienkami boli viazané BĽR, ČSSR, Kubánska republika,
MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR, VSR a ZSSR.

27. – 29. marca  
– V Moskve sa konalo 89. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

13. apríla
– Na 54. zasadaní Stálej komisie RVHP pre zahraničný

obchod v Moskve boli prijaté zmeny a doplnenie Všeo-
becných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizá-
ciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej
pomoci, dojednaných v Minsku dňa 1. júna 1968
a pozmenených v Moskve dňa 5. júna 1975. Zmeny
a doplnenie nadobudli platnosť dňa 1. januára 1980.
Všeobecnými podmienkami boli viazané BĽR, ČSSR,
Kubánska republika, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR, VSR
a ZSSR.

15. – 17. mája  
– V Moskve sa konalo 90. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

26. – 28. júna  
– V Moskve sa konalo XXXIII. zasadanie RVHP. Zaoberalo

sa širokou škálou otázok súvisiacich so spoluprácou
členských štátov v rozličných výrobných odvetviach.
Schválilo niektoré zmeny v Štatúte RVHP, Dlhodobý
cieľový program spolupráce pri uspokojovaní racionál-
nych potrieb členských štátov RVHP v priemyselnom
spotrebnom tovare a DCPS rozvoja dopravných spojov
členských štátov RVHP. Prijalo Vyhlásenie k tridsaťroč-
nej činnosti RVHP a vyslovilo súhlas so žiadosťou
Jemenskej ľudovodemokratickej republiky podieľať sa
na práci RVHP ako pozorovateľ. Zasadania sa zúčastnil
predstaviteľ SFRJ a na pozvanie sa rokovaní pri príleži-
tosti 30. výročia RVHP zúčastnili delegácie Afganskej
demokratickej republiky, Angolskej ľudovej republiky,
Socialistickej Etiópie, Fínskej republiky, Irackej repu-
bliky, Jemenskej ľudovodemokratickej republiky, Lao-

skej ľudovodemokratickej republiky, Mozambickej ľudo-
vej republiky, Spojených štátov mexických, výkonný
tajomník Hospodárskej komisie OSN pre Európu
a výkonný riaditeľ organizácie OSN pre priemyslový
rozvoj. Na záver zasadania bol dňa 28. júna podpísaný
Protokol o zmenách Štatútu RVHP. Zmluvnými stranami
Protokolu boli BĽR, ČSSR, Kubánska republika, MĽR,
MoĽR, NDR, PĽR, RSR, VSR a ZSSR. Protokol nadobu-
dol platnosť dňa 11. marca 1981.

28. júna  
– V Moskve sa konalo 91. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

16. – 18. októbra  
– V Moskve sa konalo 92. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 8 0

15. – 17. januára  
– V Moskve sa konalo 93. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

1. – 3 apríla
– V Moskve sa konalo 94. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

7. mája 
– V Moskve sa skončilo 95. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

17. – 19. júna  
– V Prahe sa konalo XXXIV. zasadanie Rady vzájomnej hos-

podárskej pomoci. Okrem iného sa zaoberalo činnosťou
orgánov RVHP pri rozvoji a prehlbovaní špecializácie
a kooperácie výroby najdôležitejších druhov strojov
a zariadení, ktoré mali v členských štátoch RVHP zabez-
pečiť technický pokrok a rast výroby v energetickom,
palivovom a surovinovom komplexe, v strojárenstve,
v elektronike, chémii, v doprave a v poľnohospodárstve.
Zdôraznilo, že „úlohy, pred ktorými stoja členské štáty
RVHP pri zintenzívňovaní spoločenskej výroby a pri
urýchlenom zavádzaní vedecko-technického pokroku
[si] vyžadujú ďalšie zlepšenie práce v medzinárodnej
špecializácii a kooperácii výroby.“ Poukázalo aj
na potrebu efektívnejšieho spracovania ropy zavádza-
ním dokonalejšej technológie pre druhotné procesy
spracovania ropy. Zasadania sa ako pozorovatelia
zúčastnili zástupcovia Afganskej demokratickej repu-
bliky, Angolskej ľudovej republiky, Socialistickej Etiópie,
Jemenskej ľudovodemokratickej republiky, Laoskej
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ľudovodemokratickej republiky a Mozambickej ľudovej
republiky.

19. júna
– V Prahe sa konalo 96. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

23. – 25. októbra
– V Moskve sa konalo 97. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 8 1

13. – 15. januára 
– V Moskve sa konalo 98. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

12. – 14. mája
– V Moskve sa konalo 99. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

2. – 4. júla
– V Sofii sa konalo XXXV. zasadanie RVHP. Okrem iného

konštatovalo, že pri plnení úloh Komplexného pro-
gramu „neboli využité všetky možnosti.“ Prerokovalo
výsledky koordinácie národohospodárskych plánov
členských štátov na roky 1981 – 1985 a schválilo Koordi-
novaný plán mnohostranných integračných opatrení
na roky 1981 – 1985, predpokladajúci spoločnú výstavbu
radu hospodárskych objektov. Zdôraznilo tiež potrebu
„urýchliť spoločný vývoj strojových komplexov
na povrchovú ťažbu úžitkových surovín a na výstavbu
diaľkových plynovodov i iných energetických zaria-
dení“. Vedúci delegácií BĽR, ČSSR, Kubánskej republiky,
MĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR podpísali na zasadaní
medzivládnu dohodu o vytvorení jednotnej unifikova-
nej elektronickej súčiastkovej základne pre rádioelek-
tronické prístroje, pre telekomunikačné prostriedky
a výpočtovú techniku. Zasadania sa ako pozorovatelia
zúčastnili zástupcovia Afganskej demokratickej repu-
bliky, Angolskej ľudovej republiky, Socialistickej Etiópie,
Jemenskej ľudovodemokratickej republiky, Laoskej
ľudovodemokratickej republiky a Mozambickej ľudovej
republiky.

4. júla
– V Sofii sa konalo 100. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

13. – 15. októbra
– V Moskve sa konalo 101. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 8 2

19. – 21. januára  
– V Moskve sa konalo 102. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

20. – 22 apríla
– V Moskve sa konalo 103. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

8. – 10. júna  
– V Budapešti sa konalo XXXVI. zasadanie RVHP. Konštato-

valo, že rozvoj národného hospodárstva a spolupráce
členských štátov RVHP sa uskutočňuje v podmienkach
zhoršenej konjunktúry na svetových trhoch a zvýše-
ného politického tlaku zo strany „imperialistických kru-
hov USA a radu ďalších krajín NATO“. Prerokovalo
a schválilo Program koordinácie národohospodárskych
plánov členských štátov na roky 1986 – 1990 a zdôraznilo
nevyhnutnosť zintenzívniť spoluprácu pri výrobe zaria-
dení pre jadrové elektrárne a pri racionálnom využívaní
palív, energie a surovín, a to tak prvotných, ako aj dru-
hotných. „Vzhľadom na rastúci dopyt obyvateľstva
po moderných domácich spotrebičoch“ schválilo pro-
gram mnohostrannej spolupráce v oblasti farebnej tele-
vízie a pri výrobe štúdiového zariadenia, videotechniky
a zariadení a prístrojov potrebných na ich produkciu.
Zasadania sa ako pozorovatelia zúčastnili zástupcovia
Afganskej demokratickej republiky, Angolskej ľudovej
republiky, Socialistickej Etiópie, Jemenskej ľudovode-
mokratickej republiky, Laoskej ľudovodemokratickej
republiky a Mozambickej ľudovej republiky.

10. júna
– V Budapešti sa konalo 104. zasadanie Výkonného

výboru RVHP.

4. júla
– V Neubrandenburgu bola členskými štátmi RVHP pod-

písaná Dohoda o vzájomnom uznávaní výsledkov typo-
vých skúšok a úradného overenia meradiel. Platnosť nado-
budla dňa 2. októbra 1982.

19 8 3

18. – 20. januára  
– V Moskve sa konalo 105. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

28. – 30. júna
– V Moskve sa konalo 106. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.
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5. – 6. septembra
– V Moskve sa konalo 107. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

18. – 20. októbra 
– V Berlíne sa konalo XXXVII. zasadanie RVHP. S prihliad-

nutím na potrebu lepšie zásobovať obyvateľstvo člen-
ských štátov RVHP potravinami, zasadanie schválilo
komplexné opatrenia týkajúce sa tejto oblasti a zdôraz-
nilo „význam prehlbovania vzájomne výhodnej hospo-
dárskej spolupráce v rámci RVHP pre urýchlený rozvoj
výroby a vzájomných dodávok výrobkov, ktorých dovoz
je sťažený vinou diskriminačnej politiky, ktorú
v obchodných a hospodárskych vzťahoch s členskými
štátmi RVHP uskutočňujú niektoré kapitalistické štáty.“
Zasadanie uvoľnilo N. Faddejeva z funkcie tajomníka
RVHP na jeho žiadosť a na jeho miesto vymenovalo
V. Syčova. Zasadania sa ako pozorovatelia zúčastnili
zástupcovia Afganskej demokratickej republiky, Angol-
skej ľudovej republiky, Socialistickej Etiópie, Jemenskej
ľudovodemokratickej republiky, Laoskej ľudovodemo-
kratickej republiky a Mozambickej ľudovej republiky.
Prítomná bola aj delegácia Nikaragujskej republiky.

20. októbra
– V Berlíne sa konalo 108. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

19 8 4

24. – 25. januára  
– V Moskve sa konalo 109. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

12. – 14. júna  
– V Moskve sa konala ekonomická porada najvyšších

predstaviteľov členských štátov RVHP. Na záver porady
bolo vydané Vyhlásenie o hlavných smeroch ďalšieho roz-
voja prehlbovania hospodárskej a vedecko-technickej spo-
lupráce členských krajín RVHP, v ktorom sa okrem iného
konštatovalo, že účastníci porady „prerokovali najdôle-
žitejšie otázky súčasnej etapy a perspektív hospodár-
skeho rozvoja a vzájomnej spolupráce bratských krajín
a jednomyseľne sa dohodli na nevyhnutnosti a aktuál-
nosti ďalšieho rozšírenia rozsahu a zvýšenia efektívnosti
tejto spolupráce.“ Tento cieľ sa však v ďalšom období
nepodarilo dosiahnuť.

15. – 16. júna  
– V Moskve sa konalo 110. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

21. septembra  
– V Moskve sa skončilo 111. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

29. – 31. októbra 
– V Havane sa konalo XXXIX. zasadanie RVHP. Okrem

iného sa zaoberalo nevyhnutnosťou dôslednejšej a pruž-
nejšej súčinnosti členských štátov v tých „kľúčových
oblastiach, ktoré rozhodujú o dynamike spolupráce
a vôbec ekonomického rozvoja jednotlivých [členských]
krajín.“ Vedúci československej delegácie, predseda
vlády ČSSR L. Štrougal, poukázal vo svojom vystúpení
na oneskorovanie prác na príprave dlhodobého Komplex-
ného programu vedecko-technického pokroku členských štá-
tov a na potrebu prehlbovať koordináciu ich hospodár-
skej politiky už v priebehu príprav jednotlivých päťroč-
ných plánov, ako aj na nevyhnutnosť účinnejšieho „zosú-
laďovania investícií“, aby sa zabránilo „zbytočnému
paralelizmu a triešteniu síl“ v tejto oblasti.

19 8 5

16. januára  
– Bolo vydané komuniké o 113. zasadaní Výkonného

výboru RVHP.

25. – 27. júna  
– Vo Varšave sa konalo XXXX. zasadanie RVHP. Okrem

iného sa zaoberalo otázkami spolupráce členských štá-
tov v strojárenstve a v rádioelektronike, potrebou „ďalej
rozvíjať špecializáciu a kooperáciu výroby, hlavne
moderných strojov a zariadení vysokej kvality a na sve-
tovej technickej úrovni.“ Poukázalo na „nemalé
rezervy“ členských štátov v oblasti realizácie súboru
opatrení na „racionálnejšiu spotrebu zdrojov“
a na nevyhnutnosť zaviesť a rozšíriť výrobu „moder-
ných, vysoko výkonných strojov a zariadení“ a zvýšiť
technickú úroveň a kvalitu navzájom dodávanej pro-
dukcie. Na zasadaní bola podpísaná Rámcová dohoda
o mnohostrannej spolupráci pri vývoji a zavedení špeciali-
zovanej a kooperovanej výroby pružných výrobných systé-
mov pre strojárenstvo a pri ich rozsiahlom zavádzaní
do národného hospodárstva.

27. júna
– Vo Varšave bol podpísaný Dohovor o právnej spôsobilosti,

výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej
pomoci. Zmluvnými stranami Dohovoru boli BĽR,
ČSSR, Kubánska republika, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR,
RSR, VSR a ZSSR. Dohovor nadobudol platnosť dňa
12. septembra 1986.
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17. – 18. decembra  
– V Moskve sa konalo XXXXI. (mimoriadne) zasadanie

RVHP. Prijalo Komplexný program vedecko-technického
pokroku členských štátov RVHP do roku 2000, ktorý obsa-
hoval 94 hlavných úloh a 1391 menovitých úloh zarade-
ných do piatich prioritných oblastí zameraných na: 1.
Elektronizáciu národného hospodárstva; 2. Komplexnú
automatizáciu; 3. Jadrovú energetiku; 4. Nové materiály
a technológie ich výroby a spracovania; 5. Biotechnoló-
gie. Ciele vytýčené v Komplexnom programe mali smero-
vať k podstatnému upevneniu pozícií socializmu v eko-
nomickom súťažení s kapitalizmom, ale v mnohých pod-
statných ohľadoch boli nerealistické.

19 8 6

3. – 5. novembra  
– V Bukurešti sa konalo XXXXII. zasadanie RVHP. Podľa

medzivládnych dohôd podpísaných počas XXXXII. zasa-
dania RVHP sa malo v oblasti strojárstva vytvoriť
so sovietskou účasťou 17 medzinárodných organizácií
pozostávajúcich z konštrukčných kancelárií, vedecko-
výskumných ústavov a laboratórií. To predpokladalo
alebo zahŕňalo nadviazanie priamych vzťahov medzi
196 sovietskymi organizáciami a 247 organizáciami člen-
ských krajín RVHP. Tým sa mal sformovať nový typ
„medzinárodných hospodárskych organizácií schopných
efektívne produkovať konkurencie schopné výrobky“.

10. – 11. novembra  
– V Moskve sa konalo pracovné stretnutie vedúcich pred-

staviteľov členských štátov RVHP.

19 8 7

1. – 2. septembra 
– V Sofii sa konala porada tajomníkov pre ekonomické

otázky ústredných výborov komunistických a robotníc-
kych strán členských štátov RVHP.

14. – 15. septembra  
– V Moskve sa konalo 124. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

13. – 14. októbra  
– V Moskve sa konalo XXXXIII. (mimoriadne) zasadanie

RVHP. Zaoberalo sa prestavbou činnosti a právnych
základov RVHP, zefektívnením spolupráce jej členských
štátov na báze „nového ekonomického myslenia“, koor-
dinovanejšími formami hospodárskej pomoci poskyto-
vanej Kubánskej republike, MoĽR a VSR i inými otáz-
kami. Rozhodlo o vypracovaní Kolektívnej koncepcie

medzinárodnej socialistickej deľby práce na roky 1991 –
2005 a schválilo zriadenie Stálej komisie RVHP pre
právne otázky, Stálej komisie RVHP pre ochranu život-
ného prostredia a Stálej komisie RVHP pre elektrickú
energiu a jadrovú energetiku. Na druhej strane, bola
zrušená Stála komisia RVHP pre zdravotníctvo a Stála
komisia RVHP pre stavebníctvo. Na zasadaní bola pod-
písaná Dohoda o systéme hodnotenia kvality a certifiká-
cie vzájomne dodávanej produkcie. Na záver rokovaní
sovietsky líder M. Gorbačov konštatoval, že „pri ďalšom
prehlbovaní integrácie a prestavbe práce RVHP vzniká
a ešte bude vznikať nemálo problémov, ale ak budú naše
krajiny postupovať spoločne, v duchu skutočného
súdružstva a po socialisticky, určite ich prekonajú.“
Vyslovené želanie sa nenaplnilo.

14. októbra  
– V Moskve bol podpísaný Dohovor o Systéme posudzova-

nia akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov
[v rámci RVHP]. Za vládu ČSSR Dohovor podpísal pred-
seda vlády L. Štrougal. Pre ČSSR nadobudol Dohovor
platnosť dňa 7. decembra 1988.

19 8 8

25. júna  
– Zástupcovia RVHP a EHS podpísali v Luxemburgu spo-

ločné vyhlásenie o nadviazaní vzájomných oficiálnych
vzťahov.

5. – 7. júla  
– V Prahe sa konalo XXXXIV. zasadanie RVHP. Prijalo Kolek-

tívnu koncepciu medzinárodnej socialistickej deľby práce
na roky 1991 – 2005, o ktorej vypracovaní sa rozhodlo na
XXXXIII. (mimoriadnom) zasadaní RVHP v Moskve.
Schválilo rozhodnutie o vytvorení tzv. jednotného trhu
RVHP, ktorý mal umožniť voľný pohyb tovarov a služieb,
finančných prostriedkov i pracovných síl medzi člen-
skými štátmi RVHP, t. j. fakticky odstrániť ekonomické
hranice v rámci tohto hospodárskeho celku.

11. októbra
– V Moskve sa konalo 129. zasadanie Výkonného výboru

RVHP. Na zasadaní boli prijaté Všeobecné podmienky pre
dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov
RVHP. Pre ČSSR nadobudli platnosť dňa 6. júla 1989.

14. novembra
– ČSSR pristúpila k: 1. Dohode o spolupráci služieb času

a frekvencie členských štátov RVHP, uzavretej v Berlíne
dňa 6. júla 1984; 2. Dohode o spolupráci v oblasti budova-
nia a používania Systému štandardných informačných
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údajov RVHP o vlastnostiach látok a materiálov, uzavretej
vo Varšave dňa 12. decembra 1984. Dohoda uvedená
pod č. 1 nadobudla pre ČSSR platnosť dňa 29. júla 1987,
Dohoda uvedená pod č. 2 nadobudla pre ČSSR platnosť
dňa 23. februára 1988.

19 8 9

23. januára  
– V Moskve sa začalo 130. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

6. – 7. marca 
– V Prahe sa konalo pracovné stretnutie tajomníkov

ústredných výborov komunistických a robotníckych
strán členských štátov RVHP pre ekonomické otázky.

16. – 18. mája  
– V Moskve sa konalo 131. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

6. – 7. júna 
– V Berlíne sa konala porada tajomníkov ústredných

výborov komunistických a robotníckych strán členských
štátov RVHP pre ekonomické otázky.

26. – 27. októbra  
– V Moskve sa konalo 132. zasadanie Výkonného výboru

RVHP.

9. – 10. novembra
– V Prahe sa konala porada tajomníkov členských štátov

RVHP pre ekonomické otázky.

19 9 0

29. marca  
– Bol prijatý ústavný zákon o zmene názvu Československá

socialistická republika na názov Česko-slovenská federa-
tívna republika.

29. apríla  
– Bol prijatý ústavný zákon o zmene názvu Česko-slo-

venská federatívna republika na názov Česká a Slovenská
federatívna republika.

Rok 1990
– Po radikálnych politických zmenách v sovietskom bloku

v priebehu roku 1989 začala činnosť RVHP stagnovať
a po štyridsiatich rokoch svojej existencie hospodárske
spoločenstvo socialistických krajín neodvratne spelo
k svojmu zániku.

19 9 1

1. januára
– Členské krajiny RVHP prijali rozhodnutie o prechode

na zúčtovanie vzájomných obchodných platieb vo voľne
zmeniteľných menách.

3. januára
– V Moskve sa začalo zasadanie Výkonného výboru

RVHP, na ktorom ČSFR zastupoval minister hospodár-
stva V. Dlouhý. Tesne po prílete do Moskvy spravodaj-
covi ČTK povedal, že „Československo presadzuje jed-
noznačné zrušenie terajšej RVHP a jej nahradenie inou
organizáciou“. Hlavnou úlohou zasadania bolo preroko-
vať návrh nového štatútu RVHP, ktorý približne jeden
rok vypracovávala osobitná komisia pod predsedníc-
tvom V. Dlouhého a na základe ktorého sa RVHP mala
premeniť na Organizáciu medzinárodnej ekonomickej
spolupráce (OMES).

4. januára
– V súlade s návrhom osobitnej komisie vedenej V. Dlou-

hým Výkonný výbor RVHP navrhol zrušiť RVHP a vytvo-
riť OMES.

5. januára
– Členovia Výkonného výboru RVHP v Moskve slávnostne

podpísali protokol o zániku RVHP a vytvorení OMES.

26. januára
– Poľská vláda prijala na svojom zasadaní stanovisko, že

rozpustenie RVHP je nevyhnutné.

27. – 28. februára 
– Zasadanie RVHP, ktoré sa malo konať v Budapešti, bolo

odložené. Tajomník RVHP V. Syčov oznámil tlačovej
agentúre Novosti, že ZSSR nenesie vinu za odklad zasa-
dania.

Začiatok marca
– Zasadanie RVHP, ktoré sa malo konať v Prahe, bolo

odložené.

14. marca
– V budove RVHP v Moskve sa začalo dvojdňové zasada-

nie predstaviteľov všetkých deviatich členských štátov
RVHP. ČSFR na ňom zastupoval minister hospodárstva
V. Dlouhý. Účastníci zasadania potvrdili potrebu ukončiť
činnosť RVHP „a zároveň zdôraznili záujem o novú hos-
podársku spoluprácu svojich krajín.“ Na zasadaní
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neprišlo k dohode o tom, kedy sa zíde posledné zasada-
nie RVHP.

17. mája
– V Moskve sa začalo dvojdňové rokovanie stálych pred-

staviteľov krajín RVHP. ČSFR na ňom zastupoval minis-
ter hospodárstva V. Dlouhý. Rokovanie bolo zamerané
na posúdenie dokumentov o zániku RVHP. V nadväz-
nosti na to sa účastníci rokovaní v sobotu 18. mája
dohodli, že záverečné XXXXVI. zasadanie RVHP sa usku-
toční dňa 28. júna v Budapešti.

28. júna
– V Budapešti sa konalo XXXXVI. zasadanie RVHP, na kto-

rom bol podpísaný protokol o zrušení tejto organizácie.
Zasadania sa zúčastnili predstavitelia deviatich plno-
právnych členských štátov – Bulharska, ČSFR, Kuby,
Maďarska, Mongolska, Poľska, Rumunska, Vietnamu
a ZSSR. ČSFR zastupoval na zasadaní minister hospo-
dárstva V. Dlouhý. Na zasadaní bolo prijaté rozhodnu-
tie, že finančné, majetkové a právne otázky súvisiace
so zánikom RVHP bude riešiť osobitná komisia. Proto-
kol o rozpustení RVHP nadobudol platnosť 90 dní
po jeho podpísaní. V čase zániku RVHP s touto organi-
záciou pomerne tesne spolupracovala Juhoslávia (od
r. 1964), ale hospodárske styky s RVHP postupne rozvi-
nuli i niektoré nesocialistické alebo rozvojové krajiny –
Fínsko, Irak, Mexiko, Nikaragua, Socialistická Etiópia,
Laoská ľudovodemokratická republika, Juhojemenská
republika i niektoré ďalšie štáty.
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19 5 4

30. augusta
– Národné zhromaždenie Francúzskej republiky odmietlo

rokovať o zmluve o Európskom obrannom spoločenstve,
podpísanej medzi Belgickom, Francúzskom, Holand-
skom, Luxemburskom, Spolkovou republikou Nemecko
a Talianskom v Paríži dňa 27. mája 1952. Zmluva vytvá-
rala predpoklady pre opätovné vyzbrojovanie SRN a jej
začlenenie do vojenských a politických štruktúr
Západu. Nesúhlasný postoj Francúzska k EOS sa stretol
s negatívnym ohlasom v USA i vo viacerých západoeu-
rópskych štátoch.

28. septembra – 3. októbra 
– V Londýne sa uskutočnila konferencia zástupcov devia-

tich štátov – Belgicka, Francúzska, Holandska, Kanady,
Luxemburska, SRN, Talianska, USA a Veľkej Británie.
Skončila sa rozhodnutím Francúzska, USA a Veľkej Bri-
tánie ukončiť čo najskôr okupačný režim v západnom
Nemecku, obnoviť jeho plnú suverenitu a prijať ho
za člena NATO. SRN sa v súvislosti s tým zaviazala, že sa
nebude usilovať získať, ani vyrábať jadrové, biologické
a chemické zbrane, a zriekla sa raketovej výzbroje,
výroby veľkých námorných plavidiel a strategického
bombardovacieho letectva.

20. – 23. októbra 
– V Paríži sa uskutočnila konferencia zástupcov Fran-

cúzska, SRN, USA a Veľkej Británie. Skončila sa podpísa-
ním Parížskych dohôd, na základe ktorých Francúzsko,
USA a Veľká Británia ukončili okupačný režim na území
SRN a vyzvali ju, aby sa pripojila k organizácii NATO.

2. decembra
– V Moskve sa uskutočnila konferencia zástupcov AĽR,

BĽR, ČSR, MĽR, NDR, PĽR, RĽR a ZSSR. Účastníci kon-
ferencie schválili deklaráciu, v ktorej odsúdili závery lon-
dýnskej a parížskej konferencie, hlavne „remilitarizáciu
západného Nemecka a jeho zavlečenie do vojenských
zoskupení – do severoatlantického bloku a do novo
vytváranej tzv. Západoeurópskej únie“, a zdôraznili, že
štáty zúčastnené na moskovskej konferencii „sú rozhod-
nuté v prípade ratifikácie parížskych dohôd uskutočniť
spoločné opatrenia v oblasti organizácie ozbrojených síl
a ich velenia, ako i ďalšie opatrenia na upevnenie vlast-

nej obranyschopnosti, aby bránili mierovú prácu svojich
národov, zaručili nedotknuteľnosť ich hraníc a zabezpe-
čili obranu pred možnou agresiou.“

29. decembra
– Pod nátlakom USA, Veľkej Británie i ďalších západných

krajín NZ Francúzskej republiky schválilo členstvo SRN
v NATO.

29. – 31. decembra 
– V Prahe sa konala porada zástupcov Sejmu PĽR, Ľudovej

snemovne NDR a NZ ČSR. Jej cieľom bolo vyvolať
atmosféru, ktorá by sťažila ratifikáciu Parížskych dohôd
v signatárskych štátoch, a zároveň presvedčiť verejnosť
krajín sovietskeho bloku, že „každý pokus o vojnovú pro-
vokáciu nemeckých militaristov, ich amerických ochran-
cov a ostatných pomáhačov je odsúdený na krach.“

19 5 5  

9. mája
– SRN sa stala v poradí 15. členským štátom organizácie

NATO.

11. – 14. mája 
– Vo Varšave sa konala 2. konferencia zástupcov AĽR,

BĽR, ČSR, MĽR, NDR, PĽR, RĽR a ZSSR. Účastníci kon-
ferencie schválili rozhodnutie podpísať mnohostrannú
medzištátnu zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej
pomoci.

14. mája  
– Vo Varšave bola v dôsledku uvedeného rozhodnutia

podpísaná Zmluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej
pomoci medzi Albánskou ľudovou republikou, Bulhars-
kou ľudovou republikou, Československou republikou,
Maďarskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratic-
kou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumuns-
kou ľudovou republikou a Zväzom sovietskych socialis-
tických republík. V mene AĽR Zmluvu podpísal
M. Shehu, v mene ČSR V. Široký, v mene BĽR V. Červen-
kov, v mene MĽR A. Hegedüs, v mene NDR O. Grote-
wohl, v mene PĽR J. Cyrankiewicz, v mene RĽR
Gheorghe Gheorghiu-Dej a v mene ZSSR Nikolaj
A. Bulganin. Na základe Varšavskej zmluvy bol vytvo-
rený Politický poradný výbor a Spojené velenie ozbroje-
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ných síl. Prvým hlavným veliteľom Spojených ozbroje-
ných síl členských štátov VZ sa stal maršal Sovietskeho
zväzu Ivan S. Konev, ktorý túto funkciu vykonával
v rokoch 1955 – 1960. Ďalšími hlavnými veliteľmi Spoje-
ných ozbrojených síl členských štátov Varšavskej
zmluvy boli: Andrej A. Grečko (1960-1967), Ivan I. Jaku-
bovskij (1967-1976), Viktor G. Kulikov (1977-1989)
a Piotr Lušev (1989-1991). Zástupcami hlavného veliteľa
Spojených ozbrojených síl boli ministri obrany alebo
iné vedúce vojenské osoby signatárskych štátov. Var-
šavská zmluva si vyžadovala ratifikáciu príslušnými
orgánmi členských štátov. Sejm PĽR Zmluvu ratifikoval
19. mája 1955, prezident NDR 21. mája, prezídium Naj-
vyššieho sovietu ZSSR 25. mája, NZ MĽR 25. mája, pre-
zident ČSR 26. mája, NZ BĽR 28. mája, NZ AĽR 28. mája
a NZ RĽR 30. mája. Ratifikačné listiny boli uložené
u vlády PĽR a signatárske štáty ich uložili v nasledujú-
com poradí: NDR 24. mája, ČSR a MĽR 27. mája, BĽR
31. mája, ZSSR 1. júna, RĽR 3. júna a AĽR 4. júna.

18. – 23. júla 
– V Ženeve sa uskutočnila konferencia šéfov vlád štyroch

mocností (Francúzska, USA, Veľkej Británie a ZSSR).
Sovietska delegácia predložila počas rokovaní návrh
na uzavretie Celoeurópskej zmluvy o kolektívnej bezpeč-
nosti v Európe. Základnou zásadou návrhu bolo, že
členské štáty Severoatlantickej aliancie na jednej strane
a členské štáty Varšavskej zmluvy na druhej strane
nepoužijú navzájom proti sebe ozbrojené sily.

10. augusta
– Vláda ČSR vydala stanovisko k výsledkom konferencie

šéfov vlád štyroch mocností v Ženeve. V úvode doku-
mentu sa konštatovalo, že samotná skutočnosť, „že sa
šéfovia vlád štyroch mocností zišli, otvorene prerokovali
dôležité medzinárodné otázky, vymenili si stanoviská
k ich riešeniu a nadviazali spolu osobný kontakt, má
veľký pozitívny význam pre ďalší vývoj vzťahov medzi
národmi, pre prístup k riešeniu otvorených či sporných
medzinárodných problémov.“

27. októbra – 16. novembra
– V Ženeve sa uskutočnila konferencia ministrov zahra-

ničných vecí štyroch mocností. Sovietska delegácia
predložila počas rokovaní (31. októbra) Návrh zmluvy
o bezpečnosti v Európe, ktorý v hlavných bodoch repro-
dukoval sovietsky návrh predložený na ženevskej konfe-
rencii šéfov vlád štyroch mocností.

19 5 6   

18. januára
– Ľudová snemovňa NDR schválila zákon o vytvorení

Národnej ľudovej armády a ministerstva národnej obrany
NDR. Zákon nadobudol platnosť dňa 21. januára.

27. – 28. januára 
– V Prahe sa konalo prvé zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov Varšavskej zmluvy. Na záver
zasadania bola prijatá Deklarácia štátov zúčastnených
na Varšavskej zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej
pomoci. Obsahovala návrh, aby sa v Európe vytvorilo
osobitné pásmo s obmedzeným početným stavom
ozbrojených síl, aby európske štáty uzavreli medzi
sebou zmluvy o neútočení a dohodu obsahujúcu zákaz,
aby ozbrojené sily rozmiestnené na území NDR a NSR
mali vo výzbroji atómové zbrane. Na zasadaní PPV boli
schválené niektoré body týkajúce sa spoločného velenia
ozbrojených síl štátov VZ a bol prijatý návrh delegácie
NDR, aby jej vojenské kontingenty boli po vytvorení
Národnej ľudovej armády NDR zaradené do spoločných
vojenských síl Varšavskej zmluvy. Predstavitelia člen-
ských štátov VZ sa dohodli, že pri Politickom poradnom
výbore budú zriadené pomocné orgány (Stála komisia
poverená úlohou vypracovávať odporúčania o zahra-
nično-politických otázkach a Spojený sekretariát zlo-
žený zo zástupcov všetkých členských štátov VZ) so síd-
lom v Moskve.

30. októbra
– V Moskve bola vydaná Deklarácia vlády ZSSR o zákla-

doch rozvoja a ďalšieho upevňovania priateľstva a spolu-
práce medzi Sovietskym zväzom a ostatnými socialistic-
kými štátmi, v ktorej sa okrem iného uvádzalo, že
„v súlade s Varšavskou zmluvou a dohodami medzi vlá-
dami sú sovietske jednotky v Maďarskej a Rumunskej
republike. V Poľskej republike sú sovietske vojenské jed-
notky na základe Postupimskej dohody štyroch moc-
ností a Varšavskej zmluvy. V ostatných ľudovodemokra-
tických krajinách sovietske vojenské jednotky nie sú.“

18. novembra
– V Moskve bolo vydané spoločné vyhlásenie o rokovaní

medzi delegáciou ÚV KSSZ a vlády Sovietskeho zväzu
a delegáciou ÚV PZRS a vlády PĽR, v ktorom sa okrem
iného konštatovalo, „že sa dosiaľ nepodarilo dosiahnuť
dohodu, ktorá by európskym štátom dávala dostatočnú
záruku proti obnove nemeckého militarizmu“, a že „pre
tento stav vecí a pre terajšiu medzinárodnú situáciu je
dosiaľ účelná dočasná prítomnosť jednotiek sovietskych
vojsk na poľskom území, a to i v súvislosti s tým, že je
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nutná prítomnosť sovietskych vojsk v Nemecku
na základe medzinárodných dohôd a zmlúv.“

3. decembra
– Vládne delegácie ZSSR a RĽR vydali vyhlásenie, v kto-

rom sa okrem iného konštatovalo, že „podľa vyhlásenia
vlády ZSSR z 30. októbra 1956 sa budú vlády ZSSR
a RĽR podľa vývoja medzinárodnej situácie radiť navzá-
jom a s inými účastníkmi Varšavskej zmluvy o otázke
nevyhnutnosti ďalšieho pobytu sovietskych vojenských
jednotiek na území Rumunskej ľudovej republiky...“.

17. decembra
– Vo Varšave bola podpísaná Zmluva medzi vládou ZSSR

a vládou PĽR o právnom štatúte sovietskych vojsk dočasne
umiestnených v Poľsku. V mene vlády ZSSR Zmluvu
minister zahraničných vecí ZSSR D. T. Šepilov a minis-
ter obrany ZSSR G. K. Žukov, v mene PĽR minister
zahraničných vecí PĽR A. Rapacki a minister obrany
PĽR M. Spychalski.

19 5 7  

28. marca
– V Moskve bolo vydané vyhlásenie vlád MĽR a ZSSR,

v ktorom sa okrem iného konštatovalo, že „dočasný
pobyt sovietskych vojsk v Maďarsku v súlade s Varšavs-
kou zmluvou si vynucuje terajšia medzinárodná situá-
cia, keď existuje agresívny severoatlantický blok
/NATO/, keď sa remilitarizuje západné Nemecko a čoraz
viac sa v ňom aktivizujú revanšistické sily, keď USA
a ostatné krajiny severoatlantického bloku vydržiavajú
svoje nespočetné vojská a základne v blízkosti hraníc
socialistických krajín, vedú podvratnú činnosť proti
týmto krajinám a odmietajú dohodnúť sa o odzbrojení
a o zákaze atómovej zbrane.“

27. mája
– V Budapešti bola podpísaná Zmluva medzi vládou ZSSR

a vládou MĽR o právnom štatúte sovietskych vojsk dočasne
umiestnených na území Maďarskej ľudovej republiky.
V mene vlády ZSSR Zmluvu podpísal minister zahranič-
ných vecí ZSSR A. Gromyko a minister národnej obrany
ZSSR G. Žukov, v mene vlády MĽR minister zahranič-
ných vecí MĽR I. Horváth a minister národnej obrany
MĽR G. Revész.

19 5 8  

24. mája  
– V Moskve sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov Varšavskej zmluvy. Zasadanie

podporilo návrh PĽR, aby sa v strednej Európe vytvorilo
pásmo bez atómových, vodíkových a raketových zbraní
a aby členské štáty Varšavskej zmluvy a Severoatlantic-
kej aliancie podpísali Pakt o neútočení medzi členskými
štátmi Varšavskej zmluvy a členským štátmi NATO. Schvá-
lilo návrh vlády ZSSR, dohodnutý s vládou RĽR, aby
v najbližšom čase boli z územia RĽR stiahnuté sovietske
vojská rozmiestnené na rumunskom území v súlade
s Varšavskou zmluvou, a návrh vlády ZSSR znížiť v roku
1958 početný stav sovietskych vojsk rozmiestnených
v Maďarsku o jednu divíziu.

15. júla 1958
– ZSSR predložil Návrh zmluvy o priateľstve a spolupráci

európskych štátov. Podľa článku 10 návrhu mohli
k zmluve pristúpiť všetky európske štáty.

19 5 9   

27. – 28. apríla  
– Vo Varšave sa konala porada ministrov zahraničných

vecí členských štátov Varšavskej zmluvy a ČĽR. Účast-
níci porady posúdili situáciu v západnom Berlíne a pod-
porili návrhy ZSSR na uzavretie mierovej zmluvy
s Nemeckom zo dňa 10. januára 1959.

19 6 0  

4. februára  
– V Moskve sa konala porada Politického poradného

výboru členských štátov Varšavskej zmluvy. Okrem
iného konštatovala, že „nemalý význam pri zlepšovaní
medzinárodnej situácie by mohlo mať aj uzavretie dvoj-
stranných zmlúv o neútočení medzi štátmi, ktoré patria
k rozličným vojenským zoskupeniam a vytvorenie
pásma bez atómových a raketových zbraní v Európe.“

11. júla  
– Po prijatí novej ústavy sa Československá republika začala

nazývať Československá socialistická republika.

19 6 1  

28. – 29. marca  
– V Moskve sa konalo riadne zasadanie Politického porad-

ného výboru členských štátov Varšavskej zmluvy. V spo-
ločnom komuniké vydanom dňa 30. marca členské štáty
VZ obvinili západné veľmoci z neochoty pristúpiť
na „ozdravenie medzinárodnej situácie“, pričom na dru-
hej strane konštatovali, že „nesmierne vzrástli reálne
sily socializmu, ktoré sú schopné zmariť agresívne impe-
rialistické plány a vybojovať trvalý mier.“
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3. – 5. augusta  
– V Moskve sa konala porada prvých tajomníkov ústred-

ných výborov komunistických a robotníckych strán
členských štátov Varšavskej zmluvy o otázkach súvisia-
cich s prípravou mierovej zmluvy s Nemeckom a s „nor-
malizáciou situácie v západnom Berlíne“.

13. augusta  
– Členské štáty Varšavskej zmluvy vydali vyhlásenie

o situácii v Berlíne súvisiacej so zavedením „ochranných
opatrení na hranici západného Berlína“. Vyhlásenie pri-
pustilo, že „zavedenie ochranných opatrení na hranici
západného Berlína prinesie obyvateľstvu určité neprí-
jemnosti“, ale na druhej strane zdôraznilo, že „za vznik-
nutú situáciu nesú vinu výlučne západné mocnosti
a predovšetkým vláda Nemeckej spolkovej republiky.“
Jednostranné obvinenie západných štátov bolo propa-
gandistickým ťahom, ktorý mal s objektívnou skutoč-
nosťou len málo spoločného.

8. – 9. septembra  
– Vo Varšave sa konala porada ministrov obrany člen-

ských štátov Varšavskej zmluvy, ktorej sa zúčastnili
i náčelníci generálnych štábov ozbrojených síl týchto
štátov. Náčelníkom generálnych štábov porada uložila
„rozpracovať praktické opatrenia na ďalšie zvýšenie
obranyschopnosti štátov Varšavskej zmluvy...“.

19 6 2  

30. januára – 1. februára  
– V Prahe sa konala porada ministrov obrany členských

štátov Varšavskej zmluvy. Zaoberala sa otázkami posil-
nenia Spojených ozbrojených síl VZ.

7. júna  
– V Moskve sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov Varšavskej zmluvy. Členské štáty
VZ okrem iného vyhlásili, „že sú podobne ako predtým
za to, aby problémy, ktoré rozdeľujú štáty sa riešili mie-
rovou cestou, rokovaním, a vyjadrujú nádej, že rovnaký
triezvy postoj k riešeniu týchto problémov zaujmú
i západné mocnosti.“

Rok 1962
– Albánsko sa prestalo zúčastňovať na činnosti Varšavskej

zmluvy.

19 6 3   

20. februára
– Delegácia ZSSR predložila vo Výbore osemnástich štá-

tov pre odzbrojenie Návrh paktu o neútočení medzi
štátmi Varšavskej zmluvy a štátmi Severoatlantickej
zmluvy.

26. júla  
– V Moskve sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov Varšavskej zmluvy, venované
otázkam súvisiacim so stavom ozbrojených síl VZ.

19 6 4  

– Zasadanie Politického poradného výboru členských štátov
Varšavskej zmluvy sa nekonalo.

19 6 5

19. – 20. januára  
– Vo Varšave sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov Varšavskej zmluvy. Okrem
iného prijalo návrh, „aby sa obidva nemecké štáty
zriekli jadrových zbraní“, a z propagandistických dôvo-
dov podporilo „návrh vlády Čínskej ľudovej republiky
na zvolanie konferencie hláv štátov celého sveta
o otázke úplného zákazu a úplného zničenia jadrových
zbraní a o zákaze použitia týchto zbraní ako prvom
kroku.“

Rok 1965
– Uskutočnilo sa rozsiahle veliteľsko-štábne cvičenie vojsk

VZ Októbrový útok.

19 6 6  

17. júna  
– V Moskve sa konala porada ministrov zahraničných vecí

členských štátov VZ.

4. – 6. júla  
– V Bukurešti sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov VZ. Prijalo Deklaráciu o upev-
není mieru a bezpečnosti v Európe, zdôvodňujúcu návrh
na zvolanie celoeurópskej konferencie, ktorá by sa
zaoberala otázkami bezpečnosti a spolupráce v Európe.
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7. júla  
– V Bukurešti sa uskutočnilo stretnutie vedúcich predsta-

viteľov komunistických a robotníckych strán a predse-
dov vlád členských štátov VZ.

19 6 7  

8. – 10. februára  
– Vo Varšave sa konala porada ministrov zahraničných

vecí členských štátov VZ.

Rok 1967
– Uskutočnilo sa rozsiahle veliteľsko-štábne cvičenie vojsk

VZ Dneper.

19 6 8  

6. – 7. marca  
– V Sofii sa konalo zasadanie Politického poradného výboru

členských štátov VZ. Okrem iného posúdilo návrh
zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktorý bol vypraco-
vaný v priebehu rokovania a diskusie vo Výbore 18 štá-
tov pre odzbrojenie, a schválilo Deklaráciu o ohrození
mieru v dôsledku rozšírenia americkej agresie vo Viet-
name.

20. júna  
– Na území ČSSR a Poľska sa začalo veliteľsko-štábne cvi-

čenie vojsk VZ Šumava. Prvé sovietske vojenské jed-
notky však vstúpili na československé územie už kon-
com mája a po skončení cvičenia sa sťahovali veľmi
pomaly – až do začiatku augusta. Ich prítomnosť v ČSSR
zvyšovala napätie v krajine.

11. júla  
– Vedúci predstavitelia piatich krajín Varšavskej zmluvy

(BĽR, MĽR, NDR, PĽR a ZSSR) poslali predsedníctvu
ÚV KSČ list s pozvaním na spoločnú poradu do Varšavy.

13. júla  
– V Komárne sa uskutočnila dôverná schôdzka prvého

tajomníka ÚV KSČ A. Dubčeka a predsedu vlády ČSSR
O. Černíka s prvým tajomníkom MSRS J. Kádárom
a predsedom maďarskej vlády J. Fockom, venovaná
situácii, ktorá vznikla rozhodnutím piatich krajín Var-
šavskej zmluvy zvolať na 14. júla poradu do Varšavy.

14. – 15. júla  
– Vedúci predstavitelia piatich krajín Varšavskej zmluvy

sa zišli na porade vo Varšave. Z porady vzišlo ostré varo-
vanie na adresu vedenia KSČ obsiahnuté v Liste piatich
komunistických a robotníckych strán Ústrednému výboru

KSČ. Z poverenia ÚV Bulharskej komunistickej strany
List podpísal prvý tajomník ÚV BKS a predseda rady
ministrov BĽR T. Živkov, člen politbyra a tajomník ÚV
BKS S. Todorov, člen politického byra a tajomník ÚV
BKS B. Velčev, člen politbyra a ÚV BKS a podpredseda
rady ministrov BĽR P. Kubadinski; z poverenia ÚV
Maďarskej socialistickej robotníckej strany List podpísal
prvý tajomník ÚV MSRS J. Kádár a člen politického byra
ÚV MSRS a predseda vlády MĽR J. Fock; z poverenia ÚV
Poľskej zjednotenej robotníckej strany List podpísal
prvý tajomník ÚV PZRS W. Gomułka, člen politbyra ÚV
PZRS a predseda štátnej rady PĽR M. Spychalski, člen
politického byra ÚV PZRS a predseda rady ministrov
PĽR J. Cyrankiewicz a člen politického byra a tajomník
ÚV PZRS Z. Klizsko; z poverenia ÚV Jednotnej socialis-
tickej strany Nemecka prvý tajomník ÚV SED a pred-
seda štátnej rady NDR W. Ulbricht, člen politického byra
ÚV SED a predseda rady ministrov NDR Willi Stoph
a kandidát politbyra a tajomník ÚV SED H. Axen;
z poverenia ÚV KSSZ List podpísal generálny tajomník
ÚV KSSZ L. Brežnev, člen politického byra ÚV KSSZ
a predseda prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR N. Pod-
gornyj, člen politického byra ÚV KSSZ a predseda rady
ministrov ZSSR A. Kosygin, člen politického byra ÚV
KSSZ a prvý tajomník ÚV KS Ukrajiny P. Šelest a tajom-
ník ÚV KSSZ K. Katušev. Predsedníctvo ÚV KSČ na zasa-
daní 16. – 17. júla kritiku „päťky“ vyjadrenú v Liste roz-
hodne odmietlo v Stanovisku predsedníctva ÚV KSČ
k listu piatich komunistických a robotníckych strán. Vyhlá-
senie k listu piatich komunistických a robotníckych
strán vydalo 18. júla aj Národné zhromaždenie ČSSR
a vláda ČSSR. ÚV KSČ prijal uznesenie k uvedenému
listu dňa 19. júla.

3. augusta  
– V Bratislave sa konala schôdzka vedúcich predstaviteľov

piatich krajín Varšavskej zmluvy s vedením KSČ. V spo-
ločnom vyhlásení prijatom na záver stretnutia sa síce
v duchu Brežnevovej doktríny hovorilo o obrane socialis-
tických vymožeností ako o spoločnej internacionálnej
povinnosti všetkých socialistických krajín, ale celková
atmosféra rokovaní vzbudzovala nádej, že vzťahy medzi
„päťkou“ a ČSSR sa postupne zlepšia.

20. augusta  
– Vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy vpadli v nesko-

rých večerných hodinách do Československa a začali
postupovať do vnútra krajiny. Predsedníctvo ÚV KSČ,
ktoré zasadalo v Prahe, schválilo rozkaz ministra obrany
M. Dzúra, aby československé ozbrojené zložky
(armáda, bezpečnosť a Ľudové milície) nekládli okupač-
ným jednotkám odpor.
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21. augusta  
– Čs. vláda, ktorá sa zišla na mimoriadnej schôdzi, vyja-

drila protest vládam piatich krajín Varšavskej zmluvy,
ktorých armády okupovali ČSSR.

23. augusta 
– Čínska ľudová republika odsúdila okupáciu ČSSR voj-

skami piatich krajín VZ.

September
– Albánsko, ktoré sa v roku 1962 prestalo podieľať na čin-

nosti VZ, ju na protest proti intervencii armád piatich
krajín VZ v ČSSR opustilo.

19 6 9   

17. marca  
– V Budapešti sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov VZ. Okrem iného vyzvalo všetky
európske štáty na prípravu a uskutočnenie celoeurópskej
porady o otázkach bezpečnosti a spolupráce v Európe.

20. – 21. mája  
– V hlavnom meste NDR sa konalo stretnutie námestní-

kov ministrov zahraničných vecí členských štátov VZ.

30. – 31. októbra  
– V Prahe sa konala porada ministrov zahraničných vecí

členských štátov Varšavskej zmluvy. Vo vyhlásení prija-
tom na záver zasadania sa okrem iného konštatovalo, že
„vlády zastúpené na porade zdôraznili svoju snahu
a ochotu podniknúť individuálne a v spolupráci s inými-
štátmi nové kroky za účelom uvoľnenia napätia, upevne-
nia bezpečnosti a rozvoja mierovej spolupráce
v Európe.“

30. októbra – 3. novembra  
– V Prahe sa konala porada riadiacich orgánov armád

členských štátov VZ.

3. – 4. decembra
– V Moskve sa uskutočnilo stretnutie straníckych a štát-

nych predstaviteľov socialistických krajín.

9. – 10. decembra  
– V Moskve sa konalo zasadanie vojenskej rady Spojených

ozbrojených síl členských štátov VZ.

22. – 23. decembra  
– V Moskve sa konalo zasadanie Výboru ministrov obrany

členských štátov VZ.

19 7 0  

26. – 27. februára  
– V Sofii sa konala schôdzka námestníkov ministrov

zahraničných vecí členských štátov VZ.

21. – 22. mája  
– V Sofii zasadal Výbor ministrov obrany členských štátov

VZ.

21. – 22. júna  
– V Budapešti sa konala porada ministrov zahraničných

vecí členských štátov VZ. ČSSR na porade zastupoval
minister zahraničných vecí J. Marko. Porada venovala
osobitnú pozornosť „otázkam týkajúcim sa aktivizácie
prípravy celoeurópskej konferencie.“

20. augusta  
– V Moskve sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov VZ. Podľa správy ČTK, „účast-
níci [zasadania] venovali hlavnú pozornosť súčasnej
situácii v Európe, ktorá podľa všeobecnej mienky
významne ovplyvňuje celkovú situáciu vo svete.“

2. decembra  
– V Berlíne sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov VZ. Vo vyhlásení zverejnenom
2. decembra 1970 sa okrem iného konštatovalo, že „v
poslednej dobe sa Spojené štáty americké dopustili
nových agresívnych činov proti Vietnamskej demokra-
tickej republike tým, že niekoľkokrát v masovom
meradle zaútočili na územie VDR.“ Zasadanie ďalej
okrem iného konštatovalo, že „na Blízkom a Strednom
východe sa udržiava situácia nebezpečná pre mier“, a že
„imperializmus spáchal nový zločin proti slobodnej
Afrike“ tým, že „dňa 2. novembra podnikli portugalskí
kolonizátori ozbrojenú agresiu proti zvrchovanému
štátu, členovi Organizácie Spojených národov, Guinej-
skej republike.“ 

Rok 1970
– Uskutočnilo sa rozsiahle veliteľsko-štábne cvičenie vojsk

VZ Bratstvo v zbrani.

19 7 1  

18. – 19. februára  
– V Bukurešti sa konala porada ministrov zahraničných

vecí členských štátov VZ.
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2. – 3. marca
– V Budapešti sa konalo zasadanie Výboru ministrov

obrany členských štátov VZ.

30. novembra – 1. decembra  
– Vo Varšave sa uskutočnila porada ministrov zahranič-

ných vecí členských krajín VZ.

19 7 2  

25. – 26. januára  
– V Prahe sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov VZ. Prijalo Deklaráciu o mieri,
bezpečnosti a spolupráci v Európe, ktorá formulovala
základné zásady európskej bezpečnosti a vzťahov medzi
štátmi v Európe.

9. – 10. februára 
– V Berlíne sa konalo zasadanie Výboru ministrov obrany

členských štátov VZ.

4. – 16. septembra  
– V ČSSR sa konalo cvičenie armád krajín VZ Štít 72.

19 7 3  

15. – 16. januára 
– V Moskve sa konala porada ministrov zahraničných vecí

BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR.

6. – 8. februára 
– V Moskve sa konalo zasadanie Výboru ministrov obrany

členských štátov VZ.

24. apríla
– Bol schválený Dohovor o právnej spôsobilosti, výsadách

a imunitách štábu a iných riadiacich orgánov Spojených
ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy.

30. novembra 
– Krajiny Severoatlantickej aliancie a Varšavskej zmluvy

začali vo Viedni rokovať o obojstranne vyváženom zni-
žovaní stavu ozbrojených síl.

19 74   

6. – 7. februára
– V Bukurešti sa konalo zasadanie Výboru ministrov

obrany členských štátov VZ.

17. – 18. apríla  
– Vo Varšave sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov VZ.

19 7 5   

7. – 8. januára 
– V Moskve sa konalo zasadanie Výboru ministrov obrany

členských štátov VZ.

29. – 30. januára 
– V Moskve sa konala porada námestníkov ministrov

zahraničných vecí členských štátov VZ.

13. mája  
– V Prahe sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie k 20.

výročiu vzniku Varšavskej zmluvy.

14. mája  
– Člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda FZ ČSSR

A. Indra predniesol prejav na stretnutí predstaviteľov
parlamentov členských štátov VZ vo Varšave.

3. – 4. júna  
– V Prahe sa konalo zhromaždenia delegácií verejnosti

členských štátov VZ, venované 20. výročiu tejto zmluvy.

18. – 19. novembra 
– V Prahe sa konalo zasadanie Výboru ministrov obrany

členských štátov VZ.

15. – 16. decembra 
– V Moskve sa konala porada ministrov zahraničných vecí

členských štátov VZ.

19 76

25. – 26. novembra  
– V Bukurešti sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov VZ. Na záver zasadania bola pri-
jatá Deklarácia členských štátov Varšavskej zmluvy
za nové ciele v uvoľňovaní medzinárodného napätia,
za upevnenie bezpečnosti a rozvoj spolupráce v Európe.
Obsahovala návrh, aby signatárske štáty Záverečného
aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,
podpísaného v Helsinkách 1. augusta 1975, sa zmluvne
zaviazali, že nepoužijú ako prvé jadrové zbrane, ako aj
návrh na uzavretie dohody, že nebudú podnikať kroky,
ktoré by mohli viesť k rozširovaniu existujúcich alebo
vytváraniu nových vojensko-politických zoskupení.
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10. – 11. decembra 
– V Sofii sa konalo zasadanie Výboru ministrov obrany

členských štátov VZ.

19 7 7   

25. – 26. mája  
– V Moskve zasadal Výbor ministrov zahraničných vecí

členských štátov VZ, ktorý vznikol na základe rozhod-
nutia Politického poradného výboru štátov VZ
v novembri 1976 v Bukurešti.

6. júla  
– V Leningrade sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov

parlamentov členských krajín VZ.

29. novembra – 2. decembra 
– V Budapešti sa konalo zasadanie Výboru ministrov

obrany členských štátov VZ.

19 7 8

24. – 25. apríla  
– V Sofii sa uskutočnilo zasadanie Výboru ministrov zahra-

ničných vecí členských štátov VZ.

22. – 23. novembra  
– V Moskve sa uskutočnilo zasadanie Politického porad-

ného výboru členských štátov Varšavskej zmluvy. Prijalo
Deklaráciu obsahujúcu výzvu všetkým európskym štá-
tom a všetkým štátom a národom sveta.

4. – 7. decembra 
– V Berlíne sa konalo zasadanie Výboru ministrov obrany

členských štátov VZ.

19 7 9

14. – 15. mája 
– V Budapešti sa konalo zasadanie Výboru ministrov zahra-

ničných vecí členských štátov VZ.

17. októbra  
– V Prahe sa stretli predstavitelia parlamentov členských

krajín VZ. Na stretnutí schválili Výzvu predstaviteľov par-
lamentov členských štátov Varšavskej zmluvy parlamen-
tom členských štátov Severoatlantickej aliancie a Výzvu
predstaviteľov parlamentov členských štátov Varšavskej
zmluvy parlamentom krajín sveta.

4. – 6. decembra 
– Vo Varšave sa konalo zasadanie Výboru ministrov obrany

členských štátov VZ.

5. – 6. decembra  
– V Berlíne sa konalo zasadanie Výboru ministrov zahra-

ničných vecí členských štátov VZ.

19 8 0

14. – 15. mája  
– Vo Varšave sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov VZ.

16. – 19. júna 
– V Minsku sa konalo stretnutie predstaviteľov parlamen-

tov členských štátov VZ.

17. júna  
– Predstavitelia parlamentov členských štátov VZ vydali

v Minsku výzvu k parlamentom a poslancom štátov
Európy a sveta, týkajúcu sa zvyšovania medzinárodného
napätia.

8. – 9. júla  
– V Prahe sa uskutočnila porada námestníkov ministrov

zahraničných vecí členských štátov VZ.

19. – 20. októbra  
– Vo Varšave sa uskutočnilo riadne zasadanie Výboru

ministrov zahraničných vecí členských štátov VZ.

1. – 3. decembra 
– V Bukurešti sa konalo zasadanie Výboru ministrov

obrany členských štátov VZ.

5. decembra  
– V Moskve sa konalo stretnutie vedúcich straníckych

a štátnych predstaviteľov členských štátov VZ.

19 8 1

17. marca
– Na území ČSSR, PĽR, NDR a ZSSR sa začalo veliteľsko-

štábne cvičenie vojsk Varšavskej zmluvy Sojuz 81.

1. – 2. decembra 
– V Bukurešti sa konalo zasadanie Výboru ministrov zahra-

ničných vecí členských štátov VZ.
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1. – 4. decembra
– V Moskve sa konalo zasadanie Výboru ministrov obrany

členských štátov VZ.

19 8 2

25. – 30. januára  
– V západnej časti Čiech sa za účasti 25 tisíc vojakov

armád ČSSR, Maďarska a ZSSR uskutočnilo vojenské
cvičenie Družba 82.

21. – 22. októbra  
– V Moskve sa konalo zasadanie Výboru ministrov zahra-

ničných vecí členských štátov VZ.

19 8 3

4. – 5. januára  
– V Prahe sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov Varšavskej zmluvy. Na záver
dvojdňového rokovania bol predložený návrh na uza-
vretie zmluvy s NATO o vzájomnom nepoužití vojen-
skej sily a zachovaní mierových vzťahov medzi oboma
vojensko-politickými zväzkami.

11. – 13. januára 
– V Prahe sa konalo zasadanie Výboru ministrov obrany

členských štátov VZ.

6. – 7. apríla  
– V Prahe sa konalo riadne zasadanie Výboru ministrov

zahraničných vecí členských štátov VZ.

28. júna
– V Moskve sa konalo stretnutie vedúcich straníckych

a štátnych činiteľov členských štátov VZ.

13. – 14. októbra  
– Bolo vydané komuniké o zasadaní Výboru ministrov

zahraničných vecí členských štátov VZ.

20. októbra
– V Berlíne sa konalo mimoriadne zasadanie Výboru

ministrov obrany členských štátov VZ.

9. – 10. novembra  
– V Sofii sa konalo 5. konzultatívne stretnutie predstavite-

ľov parlamentov členských štátov VZ.

5. – 7. decembra 
– V Sofii sa konalo zasadanie Výboru ministrov obrany

členských štátov VZ.

19 8 4

10. januára
– Členské štáty Varšavskej zmluvy predložili členským štá-

tom NATO návrh o odstránení chemických zbraní
z Európy.

5. marca
– Členské štáty Varšavskej zmluvy predložili členským štá-

tom NATO návrh o nezvyšovaní a znížení vojenských
výdavkov.

19. – 20. apríla  
– V Budapešti sa konalo riadne zasadanie Výboru minis-

trov zahraničných vecí členských štátov VZ.

7. mája  
– Členské štáty Varšavskej zmluvy vydali výzvu členským

štátom NATO týkajúcu sa uzavretia zmluvy o vzájom-
nom nepoužití vojenskej sily a zachovaní mierových
vzťahov.

20. mája  
– Hnutie za občianske slobody Charta 77 žiadalo pri príle-

žitosti 16. výročia invázie piatich krajín VZ do ČSSR
odchod sovietskych vojsk z Československa.

10. septembra  
– V ČSSR sa začalo vojenské cvičenie ozbrojených síl člen-

ských štátov Varšavskej zmluvy Štít 84.

3. – 4. decembra  
– V Berlíne sa konalo zasadanie Výboru ministrov zahra-

ničných vecí členských štátov VZ.

3. – 5. decembra  
– V Budapešti sa konalo zasadanie Výboru ministrov

obrany členských štátov VZ.

19 8 5

13. marca  
– V Moskve sa uskutočnilo stretnutie generálneho tajom-

níka ÚV KSSZ M. Gorbačova s vedúcimi straníckych
a štátnych delegácií členských štátov VZ. ČSSR zastupo-
val generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky
G. Husák.

26. apríla  
– Vo Varšave sa uskutočnilo stretnutie najvyšších straníc-

kych a štátnych činiteľov členských štátov VZ. Delegáciu
ČSSR viedol generálny tajomník ÚV KSČ a prezident

PAVOL  PETRUF

516

493-520  11/26/07  10:42 AM  Str. 516



republiky G. Husák. Členské krajiny VZ sa na stretnutí
rozhodli predĺžiť platnosť zmluvy, podpísanej 14. mája
1955, o ďalších dvadsať rokov.

– Vo Varšave bol podpísaný Protokol o predĺžení doby plat-
nosti Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci
podpísanej vo Varšave 14. mája 1955. Protokol podpísali:
generálny tajomník BKS, predseda štátnej rady BĽR
T. Živkov, generálny tajomník ÚV KSČ, prezident ČSSR
G. Husák, Generálny tajomník MSRS J. Kádár, generálny
tajomník ÚV SED, predseda štátnej rady NDR E. Honec-
ker, prvý tajomník ÚV PZRS, predseda rady ministrov
PĽR W. Jaruzelski, generálny tajomník Rumunskej
komunistickej strany, prezident RSR N. Ceaus, escu
a generálny tajomník ÚV KSSZ M. Gorbačov. Protokol
nadobudol platnosť dňa 31. mája 1985.

7. mája  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek prednie-

sol v zahraničných a bezpečnostných výboroch FZ ČSSR
prejav k 30. výročiu podpísania VZ.

14. mája  
– Pri príležitosti 30. výročia podpísania Varšavskej zmluvy

sa v Budapešti konalo stretnutie predstaviteľov parla-
mentov členských štátov VZ.

22. – 23. októbra  
– V Sofii sa uskutočnilo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov VZ. Na záver zasadania bola
vydaná Deklarácia Politického poradného výboru člen-
ských štátov Varšavskej zmluvy.

21. novembra  
– V Prahe sa konalo stretnutie najvyšších predstaviteľov

členských štátov VZ.

19 8 6

19. – 20. marca  
– Vo Varšave sa konalo zasadanie Výboru ministrov zahra-

ničných vecí členských štátov VZ. Ministri zahraničných
vecí o. i. konštatovali, „že medzinárodná situácia je
naďalej napätá a nebezpečná“, ale zároveň uviedli, že
„sovietsko-americké stretnutie na najvyššej úrovni
v Ženeve vytvorilo predpoklady na prechod od teraj-
šieho stavu konfrontácie k normalizácii vzťahov medzi
ZSSR a USA, na ozdravenie medzinárodnej situácie.“
Členské štáty VZ sa ďalej vyslovili za to, „aby v budúc-
nosti bolo zvolané celosvetové fórum, na ktorom by
bolo možné komplexne prerokovať problémy ekono-
mickej bezpečnosti, nastolenie nového medzinárod-
ného ekonomického poriadku, rozvoja obchodnej

a vedecko-technickej spolupráce a tiež odstránenie všet-
kého toho, čo komplikuje hospodárske styky vo svete“.

16. apríla  
– Členské štáty VZ vydali vyhlásenie vo veci „agresívnych

akcií“ USA proti Líbyi. Vo vyhlásení sa o. i. hovorilo, že
„barbarské bombardovanie pokojných líbyjských miest
americkým letectvom... nielenže ohrozuje mier v juž-
nom Stredomorí, ale môže viesť k nekontrolovateľnému
vyhroteniu medzinárodného napätia, ktoré nevyhnutne
bude mať negatívny vplyv i na situáciu v Európe
a na celom svete.“

10. – 11. júna  
– V Budapešti sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov VZ. Na záver zasadania vydali
jeho účastníci Výzvu členských štátov Varšavskej zmluvy
členským štátom NATO a všetkým európskym krajinám
týkajúcu sa programu zníženia ozbrojených síl a kon-
venčnej výzbroje v Európe. Účastníci zasadania zároveň
o. i. deklarovali, že „sú zásadnými odporcami akéhokoľ-
vek terorizmu a predovšetkým terorizmu štátneho, hro-
ziaceho deštrukciou medzinárodných vzťahov, a sú pri-
pravené konštruktívne spolupracovať so všetkými
štátmi, aby tento nebezpečný jav bol odstránený
zo života svetového spoločenstva.

14. – 15. októbra  
– V Bukurešti sa konalo zasadanie Výboru ministrov zahra-

ničných vecí členských štátov VZ.

26. – 27. novembra  
– V Moskve sa uskutočnilo pracovné stretnutie námestní-

kov ministrov zahraničných vecí členských štátov VZ.

19 8 7

24. – 25. marca  
– V Moskve sa konalo zasadanie Výboru ministrov zahra-

ničných vecí členských štátov VZ.

9. apríla  
– Členské štáty Varšavskej zmluvy vyzvali štáty NATO

na zmrazenie vojenských výdavkov.

16. – 18. apríla  
– V Minsku sa konalo riadne zasadanie Vojenskej rady Spo-

jených ozbrojených síl členských štátov VZ.

28. – 29. mája 
– V Berlíne sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov VZ.
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1. – 3. júla  
– Vo Varšave sa uskutočnilo stretnutie predsedov parla-

mentov členských štátov VZ.

28. – 29. októbra  
– V Prahe sa konalo zasadanie Výboru ministrov zahranič-

ných vecí členských štátov VZ.

26. novembra  
– V Bukurešti sa skončilo zasadanie Výboru ministrov

obrany členských štátov VZ.

11. decembra 
– V Berlíne sa konala spoločne dohodnutá schôdzka gene-

rálnych a prvých tajomníkov ústredných výborov člen-
ských štátov VZ.

19 8 8

2. – 5. februára  
– Vo Varšave sa konalo prvé zasadanie osobitnej komisie

Varšavskej zmluvy pre otázky odzbrojenia na úrovni
námestníkov ministrov zahraničných vecí. Komisia bola
vytvorená za účelom výmeny názorov a informácií člen-
ských štátov VZ o otázkach obmedzenia zbrojenia
a odzbrojenia, osobitne jadrového, vrátane posúdenia
iniciatív spojeneckých krajín a vypracúvania spoločných
návrhov v tejto oblasti. Delegáciu ČSSR viedol prvý
námestník ministra zahraničných vecí ČSSR J. Johanes.

23. februára  
– V Prahe sa uskutočnila schôdzka ministrov zahranič-

ných vecí členských štátov VZ. Hlavným bodom rokova-
nia bola podrobná informácia ministra zahraničných
vecí ZSSR E. Ševardnadzeho o priebehu a výsledkoch
rokovania s ministrom zahraničných vecí USA G. Shult-
zom v Moskve v dňoch 21. a 22. februára 1988.

29. februára
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa

v Prahe stretol s veľvyslancami a chargé ď affaires
a. i. BĽR, KĽR, Kubánskej republiky, Laoskej ľudovode-
mokratickej republiky, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR,
VSR a ZSSR. Informoval ich o návrhu generálneho
tajomníka ÚV KSČ M. Jakeša na vytvorenie pásma
dôvery, spolupráce a dobrých susedských vzťahov
na línii dotyku Varšavskej zmluvy a Severoatlantického
paktu, pričom zdôraznil, že uvedený návrh „vychádza
z myšlienky, že v dnešnej dobe všetky európske štáty
musia prispievať svojím dielom k rozvíjaniu vzťahov
mieru a spolupráce“, a že „spoľahlivý mier a bezpečnosť
nemožno zabezpečiť len opatreniami vo vojenskej

oblasti“, ale je potrebné „pokročiť vo všetkých oblas-
tiach spolupráce politickej, vojenskej, ekonomickej, eko-
logickej i humanitárnej.

7. marca  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa v Čer-

nínskom paláci v Prahe stretol s veľvyslancami a chargé
ď affaires a. i. členských štátov NATO: Belgicka, Dánska,
Francúzska, Grécka, Holandska, Kanady, Nórska, NSR
Portugalska, Španielska, Talianska, Turecka a Veľkej Bri-
tánie. Informoval ich o návrhu generálneho tajomníka
ÚV KSČ M. Jakeša na vytvorenie pásma dôvery, spolu-
práce a dobrých susedských vzťahov na línii dotyku Var-
šavskej zmluvy a Severoatlantického paktu.

8. marca  
– Minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek sa v Čer-

nínskom paláci v Prahe stretol s veľvyslancami a chargé
ď affaires a. i. neutrálnych a nezúčastnených krajín
Európy: Cypru, Fínska, Juhoslávie, Rakúska, Švajčiarska
a Švédska. Vyložil im ciele, hlavné rysy a širšie súvislosti
návrhu generálneho tajomníka ÚV KSČ M. Jakeša
na vytvorenie pásma dôvery, spolupráce a dobrých
susedských vzťahov na línii dotyku Varšavskej zmluvy
a Severoatlantického paktu.

29. – 30. marca  
– V Sofii sa uskutočnilo zasadanie Výboru ministrov zahra-

ničných vecí členských štátov VZ. Zo zasadania vzišla
výzva členským štátom NATO a všetkým európskym štá-
tom, „aby využili historickú možnosť a spoločným úsi-
lím pokračovali na ceste k odzbrojeniu, upevneniu bez-
pečnosti a spolupráce vo všetkým oblastiach.“

5. júna  
– Delegácie členských štátov Varšavskej zmluvy predložili

3. osobitnému zasadaniu Valného  zhromaždenia OSN
o odzbrojení memorandum Bezpečnosť cestou odzbroje-
nia.

15. – 16. júla  
– Vo Varšave sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov VZ. Na zasadaní bolo prijaté
Vyhlásenie členských štátov Varšavskej zmluvy o rokova-
niach o znížení stavu ozbrojených síl a konvenčnej výzbroje
v Európe. Prijatý bol i dokument Dôsledky horúčkovitého
zbrojenia na životné prostredie a ďalšie aspekty ekologic-
kej bezpečnosti.

17. – 18. októbra  
– V Prahe sa konalo zasadanie Výboru ministrov obrany

členských štátov VZ. Účastníci zasadania prerokovali
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„otázky praktickej činnosti Spojených ozbrojených síl
a realizácie mierových iniciatív členských štátov Varšav-
skej zmluvy“ schválených na júlovom zasadaní Politic-
kého poradného výboru vo Varšave.

28. – 29. októbra  
– V Budapešti sa uskutočnilo zasadanie Výboru ministrov

zahraničných vecí členských štátov VZ. Na programe
zasadania boli „aktuálne otázky posilnenia mieru
v Európe a vo svete, zníženie stavu ozbrojených síl
a konvenčnej výzbroje, opatrenia na posilnenie dôvery
a bezpečnosti v Európe, hospodárskej spolupráce, budo-
vania «európskeho domu», upevnenie pozitívnych pre-
mien a presadenie nového myslenia v medzinárodných
vzťahoch. Na záver zasadania bolo vydané Vyhlásenie
o opatreniach na posilnenie dôvery a bezpečnosti
a o odzbrojení v Európe.

19 8 9

27. januára  
– Rada obrany štátu sa rozhodla urobiť v rokoch 1989-

1990 organizačné zmeny k zvýrazneniu obranného cha-
rakteru s zníženiu počtu osôb a výzbroje v ČSĽA.

2. februára
– Za hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl Varšav-

skej zmluvy bol vymenovaný P. Lušev, ktorý v tejto funk-
cii nahradil V. Kulikova.

24. februára
– Za náčelníka štábu Spojených ozbrojených síl Varšavskej

zmluvy bol vymenovaný V. N. Lobov, ktorý v tejto funk-
cii nahradil A. Gribkova.

11. – 12. apríla 
– V Berlíne sa konalo zasadanie Výboru ministrov zahra-

ničných vecí členských štátov VZ.

11. mája  
– V Moskve sa uskutočnilo stretnutie ministrov zahranič-

ných vecí členských štátov VZ.

22. mája 
– Krajiny Varšavskej zmluvy navrhli členským štátom

NATO, aby oba vojenské bloky súčasne ukončili svoju
činnosť.

22. – 24. mája  
– V Berlíne sa konalo riadne zasadanie Vojenskej rady Spo-

jených ozbrojených síl členských štátov VZ.

23. mája
– Na rokovaní 23 štátov o konvenčných ozbrojených

silách v Európe (Viedeň) predložil vedúci delegácie
ČSSR v mene Varšavskej zmluvy návrh, ktorý určil
hornú úroveň síl, ktorú mohol mať jeden členský štát
Varšavskej zmluvy alebo organizácie NATO.

7. – 8. júla
– V Bukurešti sa konalo zasadanie Politického poradného

výboru členských štátov VZ. Pri príležitosti zasadania
PPV sa v Bukurešti stretli predsedovia vlád ČSSR a MĽR
L. Adamec a M. Németh.

26. septembra  
– V New Yorku sa pri príležitosti zasadania VZ OSN stretli

ministri zahraničných vecí členských štátov VZ.

3. októbra  
– Vo Varšave sa začalo 40. zasadanie Vojenskej rady Spoje-

ných ozbrojených síl členských štátov VZ.

26. – 27. októbra  
– Vo Varšave sa konalo zasadanie Výboru ministrov zahra-

ničných vecí členských štátov VZ. V rámci zasadania sa
vo Varšave stretli ministri zahraničných vecí ČSSR
a PĽR J. Johanes a K. Skubiszewski.

27. – 29. novembra  
– V Budapešti sa konalo zasadanie Výboru ministrov

obrany členských štátov VZ.

3. decembra  
– Na schôdzku vedúcich predstaviteľov členských štátov

Varšavskej zmluvy pricestovali do Moskvy ako zástupco-
via ČSSR generálny tajomník ÚV KSČ K. Urbánek, pred-
seda vlády ČSSR L. Adamec, minister zahraničných vecí
ČSSR J. Johanes a člen predsedníctva a tajomník ÚV
KSČ O. Šaling.

– Vláda ČSSR vydala vyhlásenie odsudzujúce inváziu Var-
šavskej zmluvy do ČSSR v auguste 1968. Po nej tak uro-
bili aj ďalšie štáty podieľajúce sa na invázii (Moskva
odsúdila inváziu 4. decembra).

14. decembra  
– Na plenárnom zasadaní viedenských odzbrojovacích

rokovaní, ktorému predsedala ČSSR, predložili štáty VZ
návrh textu dohody o konvenčných ozbrojených silách
v Európe.
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29. marca  
– Bol prijatý ústavný zákon o zmene názvu Československá

socialistická republika na názov Česko-slovenská federa-
tívna republika.

29. apríla  
– Bol prijatý ústavný zákon o zmene názvu Česko-slo-

venská federatívna republika na názov Česká a Slovenská
federatívna republika.

1. júna
– Úradujúci prezident Maďarskej republiky A. Göncz pri-

jal delegáciu občianskych hnutí Verejnosť proti násiliu
a Maďarská nezávislá inciatíva. Hovorilo sa predovšet-
kým o Varšavskej zmluve, o priepustnosti a nenarušiteľ-
nosti spoločných hraníc, ale aj o problémoch súvisiacich
s postavením Slovákov v Maďarsku.

7. júna  
– V Moskve sa skončilo jednodňové zasadanie Politického

poradného výboru členských štátov VZ.

15. – 17. júla  
– V Prahe sa konali rokovania vládnych zmocnencov člen-

ských štátov VZ o jej transformácii.

23. augusta
– Bulharský parlament schválil vyhlásenie, v ktorom

odsúdil intervenciu vojsk piatich krajín Varšavskej
zmluvy do ČSSR v auguste 1968 ako neprípustné zasa-
hovanie do vnútorných vecí zvrchovaného štátu.

22. – 23. septembra
– V Prahe zasadala osobitná komisia VZ pre odzbrojenie.

15. novembra
– Štáty NATO a Varšavskej zmluvy sa po dvadsať mesiacov

trvajúcom rokovaní dohodli vo Viedni na zásadnom
obmedzení konvenčných síl a výzbroje.

19 9 1

16. januára  
– FZ ČSFR vyzvalo vládu ČSFR, „aby urýchlila rokovania

o okamžitom zrušení vojenskej štruktúry Varšavskej
zmluvy a v súlade s prechodom odzbrojovacích rokovaní
do kompetencie KBSE o rozpustení Varšavskej zmluvy.“ 

25. februára  
– V budapeštianskom hoteli Duna Intercontinental sa

uskutočnilo mimoriadne zasadanie Politického porad-
ného výboru členských štátov VZ na úrovni ministrov
zahraničných vecí a ministrov obrany. Zasadanie roz-
hodlo o pozastavení platnosti dohôd uzavretých v rámci
VZ a o zrušení jej vojenskej organizácie a štruktúr
k 31. marcu 1991. Čs. minister zahraničných vecí J. Dien-
stbier navrhol, aby sa začiatkom júla 1991 uskutočnilo
v Prahe ďalšie mimoriadne zasadanie PPV členských
štátov VZ, na ktorom by bol prijatý protokol o likvidácii
jej politických orgánov. Účastníci budapeštianskeho
zasadania sa dohodli, že text protokolu o rozpustení
vojenských štruktúr VZ nebude zverejnený, a že
„dôsledné plnenie Zmluvy o konvenčných ozbrojených
silách v Európe a Viedenského dokumentu o opatre-
niach dôvery je mimoriadne dôležitým predpokladom
upevnenia stability a bezpečnosti na kontinente a ďal-
šieho rozvoja helsinského procesu.“

31. marca
– Bola ukončená činnosť vojenskej organizácie a štruktúr

VZ. Hlavný veliteľ Spojených ozbrojených síl členských
štátov VZ armádny generál P. Lušev a náčelník štábu
Spojených ozbrojených síl VZ zložili funkcie. V súvislosti
so zrušením vojenskej organizácie a štruktúr VZ boli
zrušené Výbor ministrov obrany, Spojené velenie ozbroje-
ných síl, technická rada, vojenská rada a aparát hlavného
veliteľa Spojených ozbrojených síl pri ministerstvách
obrany jednotlivých členských štátov.

1. júla  
– V Prahe sa uskutočnilo posledné zasadanie Politického

poradného výboru členských štátov VZ. Jeho účastníci
podpísali Protokol o ukončení platnosti Zmluvy o priateľ-
stve, spolupráci a vzájomnej pomoci podpísanej vo Var-
šave dňa 14. mája 1955 a Protokolu o predĺžení doby jej
platnosti podpísaného dňa 26. apríla 1985 vo Varšave.
V mene ČSFR Protokol podpísal prezident V. Havel,
v mene Bulharskej republiky prezident Ž. Želev, v mene
Maďarskej republiky predseda vlády J. Antall, v mene
Poľskej republiky prezident Łech Walęsa, v mene
Rumunska prezident Ion Iliescu a v mene ZSSR vicepre-
zident ZSSR G. Janajev. NDR prestala byť členom VZ
2. októbra 1990 po zjednotení Nemecka, Albánsko
vystúpilo z VZ v roku 1968.
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Namiesto záveru

Autor chronologickej príručky si je vedomý, že v nej používateľ nenájde ani zďaleka všetky údaje,

ktoré takým či onakým spôsobom súviseli s aktivitami československej zahraničnej politiky

v rokoch 1945 – 1992. Tento fakt ho neteší. Avšak prakticky nevyčerpateľné množstvo dát

týkajúcich sa danej témy ho nútilo prísne „selektovať“ a do práce zaradiť len tie údaje, ktoré

v daných súvislostiach pokladal za osobitne dôležité. Ilustrovať to možno nasledujúcim

príkladom. Podľa správy o aktivitách československej zahraničnej politiky, ktorú na pôde

Federálneho zhromaždenia ČSSR predniesol 9. novembra 1987 (t. j. fakticky na sklonku

„socialistickej“ éry) vtedajší minister zahraničných vecí ČSSR B. Chňoupek, Československo malo

k uvedenému dátumu uzavretých viac než 2 800 medzivládnych bilaterálnych a multilaterálnych

zmlúv (alebo iných zmluvných aktov) s viac než 126 štátmi sveta. V nasledujúcich piatich rokoch

(do zániku ČSFR) sa tento počet ďalej zvýšil. Autor do príručky zaradil 1 183 bilaterálnych

zmluvných aktov rozličného druhu (vo veľkej väčšine medzivládnych dohôd) a približne 338

multilaterálnych zmluvných aktov, v ktorých jednou zo zmluvných strán bolo Československo.

Selekcia bola v danom prípade nevyhnutná aj z priestorových dôvodov. Tým väčšmi to platí

o údajoch uvedených v ostatných častiach práce. Napriek nevyhnutnej selekcii autor vyslovuje

nádej, že príručka bude pre používateľa užitočná a v praxi využiteľná.

Zároveň upozorňuje, že tajné bilaterálne zmluvy alebo iné zmluvné akty neboli do práce

zaradené. Fakticky všetky uvádzané zmluvy boli vyhotovené v českom jazyku a ich názvy sú

v práci preložené do slovenčiny.

*

Autor pokladá za potrebné upozorniť používateľa ešte na jeden fakt. Nedopatrením sa stalo, že

do časti práce venovanej bilaterálnym zmluvám (III. časť) neboli zaradené tri dôležité

dokumenty. Ide o tieto zmluvné akty:

1. Dňa 25. júla 1949 bol na Štrbskom plese podpísaný Protokol medzi Československou republikou

a Maďarskou republikou o konečnej úprave niektorých nerozriešených finančných a hospodárskych

otázok. V mene ČSSR Protokol podpísal Vladimír Clementis, v mene MR István Antos.

Neoddeliteľnou súčasťou Protokolu bol Dôverný dodatkový protokol medzi ČSR a MR o konečnej

úprave niektorých nerozriešených finančných a hospodárskych otázok. Obidva dokumenty

nadobudli platnosť dňom ich schválenia  vládami oboch signatárskych štátov.

2. Dňa 3. novembra 1950 bola v Moskve uzavretá Dohoda medzi vládou ČSR a vládou ZSSR

o vzájomných dodávkach tovarov na obdobie 1951 – 1955 a Príloha k nej. V mene vlády ČSR

Dohodu podpísal A. Gregor, v mene vlády ZSSR M. Menšikov. (Príloha obsahovala zoznam

komodít, ktoré sa ČSR zaviazala dodať v uvedenom období Sovietskemu zväzu).

3. Dňa 16. októbra 1968 bol podpísaný Tajný protokol k Zmluve medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR

o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky

(Uvedenú zmluvu pozri na s. 159). Tajný protokol nadobudol platnosť v deň nadobudnutia

platnosti Zmluvy, jeho signatári boli identickí so signatármi Zmluvy.
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