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·vec: Sbor m.�rodnej bezpečnosti
tvorenie akčných výborov„ 

Frí1oh;y: "'i Podriaden�rútvar;y SNB !r
!. _ _r

Vtnos Ministerstvarvnútrarodd„ III/2rc„ b-195 dôv.,/1948-IIJ/2r_ 
zo dňa 23o2al948 : 

nv nesprťí.vnom pochopení tjzv-;;r o tvorení akčných výborov v ob
ciach za účelom vytvorenia novej Národnej f'ronty vyskytly sa prí
pady, že členovia Sboru národnej bezpečnosti vytvorili s.kčn_é výbo-r'-J
SNE„ 

Clcn.:nria Sboru národnej bezpečnosti mn,jú právnymi normami za
ru�ené prá7� účast� n� verejnom ž�vot� ,a, v;zkonáyaní v�rejný?h f'unk
c::..i,do t:t:-r;yr.h boli riadne zvolem .. ,waJn moznost' orn;anizovania v 
Hevoluc\110:-1 oc'horovorn. hnutí a vykonávania :funkcií v jeho orbnnizač
nýc.h 0L,ž1:ác'- � prí�odne možnost' činnosti v zamestnaneckých radách 
SN3, 

t�l8i1. .Jvia _ __;boru Baj{c plnéS politické práva ,môžu byt' volení tiež 
c"o akčných v:/bol'ov,r1 :toré sa v týchto dňoch tvo:i:'ia v obciach,mestnchr
a r-,ectečicách v celej ť;e.skoslovenskej republ:iker9 avšalc tvorer:ie sa
rno.st8tnýcr.L 3 1 :čri.ých výborov v :Sbore národnej bezpečn0sti nemá opcd
s t3. tnen:a ani odôvo dne ni a a ani právneh,:r podkladu v zákone číslo 
�49/19�7 Sb�o národnej tezpečnosti� · 

Z6'.r'Jn číslo_)49/1947 Sb .. ,"' národnej bez;.)ečnosti st[movil v§§ 
26 a -20,oc.s<>2 pre prípac1.y tam uvedené vysJ,·,venie mienky zar;iestna
neckých róf 4'Tým je zaručená účasť' príslušných zamestnaneckých rád 
SN8 na záleží tostiach členov Sboru výsl·:-,vne vymen')Vnných; v 'Jstat
riých prípt1doch ide o právomoc velí teľskú ·vyplývaj1ícu z vojenskej
or;;:1ni zácie Sboru, pokiaľ ide o pôsobnost? úradu� do ktorej člE:,aovia
..:.;boru nemôžu s:-:inovoľne zasahovat', bez. toh:::> žeby neporušili ustano
venie zákonar

7 pokinľ sn týka voj"služ0b„poriodku A-I�l diel Io 
TakitJ právomoc r:e1:>risl(cha nni V'Jtv"'reným akčn;ým Ví}boro1:1 

občinnst:ým„
Tiet0 musin ovoje opatrenia vo veciaoh členov Sboru,ktoré po

vo7,ujú za nGvyhnutnó �navrhnúť Uin" vnútra a návrhy poslat? cestou 
okresných o ZGwckých · akčných výborov/ :na Slovensl::U- akčný výbor 
Povo vn.út:;...., u :/vo dvoch v;yhJtovenioch,.

KDždé iné opatrenie by ľczvrátilo kázeň n porindok v Sbore 
národnej bezpečností� 

. Nech je preto učinené opo.trenie,o.by všnde tam,kde sa v Sbore 
��roc':n� j ľ,ez�ečnosti vytv�)r�ly S8�1os�atne �kčné výbory, bola ich 
,�inr:os L , in.r,od zc10 to.vená 2 tieto likvidovaner.. 

�0 1 :i8.ľ tieto akčné 'ltýbory GNB učin:ily zo svojej moci alebo i' - , v
íY.'l ;,1CLť;'1r1 ::'"F: � narounyc, 'b ezpecnos t h_ e-s 'hlosot1 , ,'l h vy. orov: resp„ b nyc, re f' 

:r.•cntc,7 �.E1 
(�:1 0.2 o-r)o.trenin v ot.oro personálnom. alebo iné zrnenv Sboru 

S,! t.ýk;- :]úcc. . 'C'OO'.J. tie to opatrenia považovat' zn ntvrh' o kt0rorn 1_:-
t'. ini l::ocKcn,? ro.zho '.1::rntie Uinisteré'; tvo vnú:trn. 

::J; '/CC.l_,.,1�.G �. \'}'kOr�o.nie „ 
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